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Boeken over Ravenstein
Tussen Maas & Erfdijk is een
uitgave van Heemkundekring
Land van Ravenstein. Dit blad
verschijnt drie maal per jaar en
wordt gratis verstrekt aan leden
van de Heemkundekring. Een
lidmaatschap kost € 15 per jaar.
Heemkundekring Land van Ravenstein is een vereniging die
als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken,
op een verantwoorde manier
vast te leggen en uit te dragen.
De voornaamste activiteiten
zijn: stadswandelingen, archeologie, beeldarchivering, bewaken van stadsbelangen en dit
tijdschrift. Zie ook:
www.heemkunderavenstein.nl.
De vereniging brengt elke
maand een digitale nieuwsbrief
(e-nieuws) uit voor leden en belangstellenden. Voor lidmaatschap en e-nieuws aanmelden
bij: secretaris@heemkunderavenstein.nl
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5371 AA Ravenstein
De redactie behoudt zich het
recht voor aangeboden artikelen te weigeren of in te korten.
Dit zal altijd gebeuren in overleg met de auteur.
Omslag: Annie Ruys van de stopkamer bij Bergoss, bezig met het herstellen van een weeffout in meubelstof. Foto Stadsarchief Oss. Zie p. 17.

Meerdere boeken over de geschiedenis
van Ravenstein zijn in voorbereiding.
Als eerste een publicatie met de verslagen van de jezuïeten in Ravenstein tussen 1643 en 1772. Deze is voor eind 2019
gepland. Het boek is een initiatief van
Tom Gribnau.

Geschiedenis van Ravenstein
Tijdens zijn speurtocht naar herkomst
en lotgevallen van een relikwie van de
Heilige Probus op het rechterzijaltaar in
de Sint Luciakerk te Ravenstein, vond hij
een manuscript in het archief van de
orde van de jezuïeten. Het betreft de
jaarbrieven (jaarverslagen) van de jezuïeten in Ravenstein die de Sint Luciaparochie toen onder hun hoede hadden.
Gribnau heeft de Latijnse tekst laten vertalen. De voorlopige titel van het boek is
Martiaal en Theatraal, De jezuïeten in Ravenstein 1643-1772.

Martin Jan van Mourik kondigde onlangs aan om nog deze zomer een boek
uit te brengen over Adolf en Philips van
Kleef.

Er zijn nog meer publicaties in aantocht.
In het voorjaar van 2020 komt een boek
uit over de geschiedenis van de stad Ravenstein. Daarin ligt het accent op de negentiende en twintigste eeuw na een
kort deel over de periode 1360-1800. In
het boek komen ook (delen van) interviews met oudere inwoners.
Verder is een uitgave in voorbereiding
over de 102 kelders in de stad. Deze zijn
allemaal gefotografeerd. Naast de foto’s
komt een bouwtechnische en -historische beschrijving van de kelder en het
pand.
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Gedenksteen uit 1819
Op de tentoonstelling met schoolfoto’s in het Raadhuis (tot 5 mei) is in een vitrine
een gedenksteen te zien. Deze steen was ingemetseld in het gebouw van de openbare lagere school in Demen, nu tweehonderd jaar geleden.

De steen is destijds waarschijnlijk niet in
een nieuw gebouw geplaatst. In 1819 is er
volgens een artikel in de krant geld gereserveerd voor een uitbouw aan de bestaande school in Demen. Na afbraak van
het schoolgebouw is de steen uiteindelijk
gebruikt als putdeksel. In 2009 is hij in
bewaring gegeven aan de archeologische
werkgroep door archivaris Hans Sluijters.

Advertentie
In 1817 wordt in de Nederlandsche
Staatscourant een advertentie geplaatst
voor de vacature van onderwijzer op de
school van Demen. Erbij vermeld staat
wat de verdiensten en andere voordelen
zijn: De post van schoolonderwijzer in deze
gemeente vacerende, op een Lands traktement van ƒ 200, de schoolvoordeelen min of
meer ƒ 30, uit het armen fonds 12 roggebrooden tot 10,5 pond. Ook de post van
koster wordt de nieuwe onderwijzer aangeboden met de volgende verdiensten:
vrije woning en moeshof: van de kerk van
Demen, jaarlijks ƒ 38, en van die van Langel, ƒ 15, de opbrengst van 4 hond uiterwaard, gerekend tot ƒ 40, eene keurvim garst
en haver uit de tiend van Demen , alsmede
gelijke keurvimmen van Langel. (Een keurvim was een kerkelijke belasting die de
koster ten goede kwam. De koster mocht
de beste honderd garven – bossen afgemaaide en samengebonden graanhalmen
– uitzoeken.)

Examen
Gegadigden voor de post van onderwijzer
moesten minstens van de vierde rang ( de
laagste) zijn en voorzien van voldoende
getuigschriften van goed gedrag en geschiktheid in het geven van klassikaal en
‘oordeelkundig’ onderwijs. Men diende
zich te vervoegen bij de burgemeester,
distriksschoolopziener en de pastoor. Op
1 juli werden er examens afgenomen.

door Marja van den Broek

Van de acht kandidaten bleven er drie
over van de derde rang: G. de Groot, W. F.
van der Burgt uit Boxtel en G. Stalenhoeff
uit Alkmaar. De beoordeling van de Groot
luidt: ‘in het gewoon en kunstmatig lezen
is hij van middelmatige bekwaamheid.
Hij schrijft met vlugge hand. De rekenkunde en tiendelige breukrekening is van
goede vordering. Hij is vrijwel ervaren in
de Nederduitse taal en wel geschikt tot
het geven van klassikaal en verstandelijk
onderwijs.’ Na het overlijden van onderwijzer Johan Hendrik Harsmans, in
maart 1817, heeft Gijsbertus de Groot al
waargenomen en hij krijgt de baan. Of hij
ook koster werd is niet bekend.

Drie dochters
Gijsbertus de Groot werd in 1795 geboren in Macharen. Hij trouwt in 1819 met
de Demense Maria Johanna van den
Bergh. Hij woont dan in Dieden. Hij
krijgt drie dochters achter elkaar, waarvan er een al heel jong overlijdt. In 1825
wordt er een jongen, Antonius Marinus,
geboren. In 1829 overlijdt zijn vrouw en
in 1830 hertrouwd hij met de Diedense
Johanna Maria Arens. Zij krijgen nog
drie dochters. Op 16-10-1852 overlijdt
Gijsbertus, 57 jaar oud, in Demen.

De Belgische steen weegt ruim
veertien kilo en is 29 x 29 cm en 10
cm dik. De in hoofdletters uitgevoerde tekst luidt: 28 …Y 1819 EERSTE STEEN GELEGD G DE GROOT
ONDERWYZER.
De letters zijn uitgevuld met een
witte substantie.

Bronnen
www.wiewaswie.nl; www.delpher.nl
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door Hans van den Heuvel

De Franse school van
Hermanus van den Heuvel
Tussen 1737 en 1878 stonden in Ravenstein verschillende Franse scholen. Tot 1787
ging het om particuliere scholen, waarover al eerder in dit blad is geschreven.
Daarna werd het een gemeentelijke instelling. Dit artikel gaat over de bloeitijd
van de school in de negentiende eeuw toen Hermanus van den Heuvel de leiding
had. Hij is een verre voorvader van de auteur van dit artikel.

Op deze plaats stond de Franse
kostschool van Hermanus van den
Heuvel. In 1913 kwam hier een
nieuwe jongensschool. Het pleintje was de speelplaats van beide
scholen.

Begin 1787 is door de keurvorst de Franse school opgericht nadat uit het Loterijfonds een traktement beschikbaar kwam
van ƒ 250. Tot 1824 is het een komen
gaan van kostschoolhouders. De eerste,
Guillaume Timmermans, manifesteert
zich als patriot in de politiek en wordt
ontslagen in 1796. Daarna hebben vier
anderen de leiding, tot Timmermans in
1816, na een rechterlijke uitsprak, terugkeert. Opnieuw komt hij in problemen
en verwaarloost hij de school, zodat hij
in 1823 wordt ontslagen.

Bloeiperiode
Met de komst van Hermanus van den
Heuvel begint een langdurige bloeiperiode van de Franse school. Bij de sollicitatie is hij de enige kandidaat en hij wordt

na een examen op 6 maart 1824 aangesteld als Frans kostschoolhouder. Voor
de uitreiking van schoolprijzen geeft het
loterijfonds vanaf 1825 jaarlijks ƒ 30 extra subsidie. Nog hetzelfde jaar volgt een
advertentie voor een secondant in de
Hoogduitse taal en het rekenen.
Begin 1826 koopt Hermanus een huis
met tuin aan de Kolonel Wilsstraat dat
wordt ingericht als kostschool. Hij bouwt
achter in de tuin een nieuwe kostschool.
Omstreeks 1835 komt Adrianus van den
Heuvel, die leraar is aan de Latijnse
school bij zijn broer Hermanus inwonen, geeft les aan de Franse kostschool
en is enkele jaren tevens mededirecteur.
De school floreert dusdanig dat vier jaar
later reeds “wordt gevraagd een VIERDE
SECONDANT, van de R. C. Godsdienst,
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uitsluitend voor de Fransche en Hollandsche Taal, mitsgaders voor de lagere en hoogere Rekenkunde, op een vrij inkomen van
ten minsten f 200 ‘s jaars.” Aldus een
krantenadvertentie.

Rapport inspecteur
Hendricus Wijnbeek, hoofdinspecteur
van het lager- en middelbaar onderwijs
en van de Latijnse scholen, bezoekt vele
gemeenten in Nederland en is in zijn
verslagen aan de minister altijd kritisch.
In 1843 is Ravenstein aan de beurt en
zijn rapport vermeldt het volgende:
“Het bezoek der Fransche kostschool
van H. van den Heuvel was mijne eene
verlustiging. Voor kostschool is het gebouw goed ingerigt. Voor het onderwijs
zijn er twee ruime zalen, wel voorzien
van al het noodige. De hoofdonderwijzer
en echtgenote spreken zuiver Fransch.
Hij leert grondig die taal en hare regels,
zoo ook het Hoogduitsch, doch de Engelsche uitspraak laat te wenschen over.
Over het onderwijs der aardrijkskunde,
vaderlandsche en algemeene geschiedenis, reken- en wiskunde was ik alsmede
zeer tevreden. Vierstemmig wordt er de
zangkunst uitmuntend beoefend. Zeer
melodieus werd er een gebed aan Maria
aangeheven. Want de onderwijzer is, gelijk die der openbare school, van de
Roomsche godsdienst. Er waren 30 jongelieden in de kost en 10 dagscholieren,
waaronder ook meisjes.”

Kostschool voor mulo

worden genoemd. De Franse school van
Ravenstein wordt een kostschool voor
m.u.l.o.

Openbaar onderwijzer
Hermanus van den Heuvel verzoekt in
1859 zijn school van een openbare te veranderen in een bijzondere maar dit
wordt afgewezen. De overheid vindt namelijk dat er naast de lagere school een
openbare school aanwezig dient te zijn
voor meer uitgebreid lager onderwijs
waar les wordt gegeven in Nederlands,
Frans en zo nodig Engels en Duits. Als
openbaar onderwijzer wordt zijn jaarwedde vervolgens vastgesteld op ƒ 975
met een vergoeding van ƒ 100 als huurcompensatie. Begin 1862 ondersteunt
de schoolopziener het verzoek van Hermanus van den Heuvel aan de gemeente
om een secondant te benoemen voor
verbetering van het onderwijs. Pas na
aandringen van J.J. Suermondt – oprichter van de bekende leerlooierij/schoenfabriek – bij burgemeester en wethouders, wordt aan het einde van het jaar
een advertentie geplaatst.
Maar of deze secondant is aangesteld is
de vraag want de school is over zijn
hoogtepunt heen. Op 18 januari 1865
verkoopt Hermanus van den Heuvel op
de leeftijd van 70 jaar zijn kostschool
aan de gemeente Ravenstein. Na een
aanstelling van ruim 40 jaar wordt hem
op 11-8-1865 eervol ontslag verleend als
kostschoolhouder en hoofdonderwijzer

Begin 1826 koopt Hermanus een
huis aan de Kolonel Wilsstraat met
tuin dat wordt ingericht als kostschool en bouwt achter in de tuin
een nieuwe kostschool.

De nieuwe schoolwet van 1857 wordt
vier jaar later volledig van kracht. Voor
openbare scholen schrijft deze wet een
verplicht vakkenpakket voor, waar desgewenst “meer uitgebreid lager onderwijs
(m.u.l.o.) aan toegevoegd kan worden”,
zoals de levende talen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, tekenen en
handwerken. Zodra in één van deze vakken onderwijs wordt gegeven, wordt de
school reeds aangemerkt als een m.u.l.o.
Meestal wordt alleen Frans gegeven, en
dan nog vooral in de avonduren. De invoering van het meer uitgebreid onderwijs betekende het einde van de Franse
scholen, die dan ook niet meer in de wet
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Les vanaf 5.30 uur
De Franse school was de tegenhanger van de Latijnse
school. Het vakkenpakket
bestond er in het beste geval
uit de moderne talen, wiskunde, boekhouden, moderne geschiedenis en aardrijkskunde. Voorts werden een
aantal vaardigheden aangekweekt om zich goed in gezelschap te kunnen bewegen: muziek, dans, schermen,
paardrijden en, voor meisjes
handwerken. Maar ook scholen met één moderne taal en
wat rekenonderwijs op het
programma heetten Franse
school.
De schooltijden waren voor
de morgenschool van 5.30
tot 7 uur, die van de voormiddagschool van 8.30 tot 12 uur,
de namiddagschool liep van
14 tot 16.30 uur en de avondschool van 17 tot 20 uur. De
lange pauze tussen ochtenden voormiddagschool zal ongetwijfeld gebruikt zijn voor
het dagelijks misbezoek in de
St. Luciakerk.
Leerlingen voor de lagere
school met m.u.l.o. (na 1860)
moesten tenminste 7 jaar
oud zijn, terwijl op de gewone lagere school reeds vanaf
5 jaar les kon worden gevolgd. De internen hadden
volgens het bevolkingsregister van 1860 een leeftijd tussen 8 en 16 jaar.

met toekenning van een pensioen van
ƒ 650,-- per jaar.
In 1865 vestigt Joannes Reelick een R.K.
Pensionaat voor Jongeheeren te Ravenstein. Maar het m.u.l.o.-onderwijs aan
deze school wordt onvoldoende geacht.
In de loop van mei 1878 verplaatst Reelick de kostschool naar Apeldoorn. In
juli 1878 wordt de gemeente alsnog opgedragen zorg te dragen voor onderwijs
in Frans, Duits, Engels en wiskunde.
Twee maanden later wordt J.C. van Aken
aangesteld als hoofd van de openbare
school voor gewoon en meer uitgebreid
lager (m.u.l.o.) onderwijs. (Zie ook het
artikel over hem op de volgende pagina.)

Artikel 1 uit het schoolplan van de Franse
school opgericht door de keurvorst.

Bronnen
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC ) met de toegangsnummers 16, 17, 80, 7388, 7389,
7393 en 7618; Website www.Delpher.nl; Boekholt, Dr. P.Th.F.M. e.a.: Geschiedenis van de school in
Nederland. Van Gorcum, Assen, 1987; Hermans, C.R.: Verzameling van charters en geschiedkundige
bescheiden betrekkelijk het land van Ravestein. 1840; Miert S.J., Ludovicus van: De Jezuïeten te Grave
en in het Land van Ravenstein. Boekhandel M. van de Poel. 1914; Verhoeven, Dolly: Ter vorming van
verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920. Hilversum, Verloren, 1994;
Smid, H.J. Een onbekookte nieuwigheid. Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het wiskundeonderwijs op de Franse en Latijnsche scholen 1815-1863, blz. 198-200; Smit, J.P.W.A.: Het Loterijfonds
van Ravenstein. Van zijne stichting in 1752 tot zijne reorganisatie in 1818. 1938
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Monumentaal cadeau
voor onderwijzer
Ruim honderd jaar geleden nam onderwijs nog een bijzondere plaats in de gemeenschap in. Dat blijkt uit de grootse
huldiging van onderwijzer F.C. van
Aken op 20 december 1903. Hij was
toen 25 jaar hoofd van de mulo-school in
Ravenstein. Dat was een lagere school
uitgebreid met vakken als Frans, Duits,
Engels en wiskunde.
Er was een feest-comité gevormd dat
vooral bestond uit Ravensteinse middenstanders (zie foto onder).
Er kwam geld voor een monumentaal
cadeau dankzij ‘het veelvuldig toestroomen van bijdragen van zeer vele vroegere
leerlingen.’ Dat cadeau bestond uit een
zilveren beeld: ‘een monument voorstellende eene vrouwenfiguur van zilver, op
bronzen voet … De vrouwenfiguur reikt
met de eene hand een lauwerkrans der
verdienste uit, terwijl de andere op een
schild rust, waarop het monogram van
den jubilaris is aangebracht.’

Het middenschild van de voet is voorzien van een zilveren plaat waarop
onderwijs-attributen zijn geëtst. Op de
voet is ook een zilveren plaat aangebracht met de inscriptie: ‘Aangeboden
door Oud-Leerlingen aan den Heer F.C.
van Aken, H.d. Sch voor m.u.l.onderwijs
te Ravenstein.’
Van Aken was de tekstschrijver van de
Ravensteinse feestmars. In het nummer
van april 2016 is de tekst afgedrukt tezamen met een foto van de huldiging van
Van Aken. Deze bleef tot 1910 aan de
school in Ravenstein verbonden.

Zilveren beeld voor onderwijzer
Van Aken.

Op de foto staand vlnr: S.P. de Luij,
koperslager, W.J.A. van Hall, bakker, H. van Hall, kantoorbediende,
C.J. van den Heuvel, onderwijzer,
F.G. Caners, gemeentesecretaris,
F.R. Rijken, manufacturier, F.C. van
Aken (zonder rozet), G. Koenen,
Chr. Dekkers, manufacturier en
G.J.A. Dekkers, grossier.
Zittend vlnr: P. Caners, Spriessen,
onderwijzer, A. Dekkers, mevrouw
Van Aken en zoon Pietje, W.P.M.
Suermondt, leerlooier, G.J.H. van
Stekelenburg, molenaar, F.O. Meulemans, graanhandelaar; vóór de
tafel liggend S. Rijken.
Foto: Fotobank Heemkundekring

Met dank aan Leo van de Kerkhof.
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door Peter van den Hoogen

Vijftig jaar geleden
begon De Soos
Nu precies vijftig jaar geleden ging in 1969 in Ravenstein/Huisseling De Soos van
start. In een zaaltje achter het huis van de familie Van der Hoogen aan de Grotestraat. Later werd het soos Pong-Ping en weer later soos Madhouse.

Vriendengroep

De kinderen van Jan en Annie van
den Hoogen-Boll in de aanbouw
achter hun huis, dat bekend staat
als ‘de soos’. We zien Peter, René,
Ad, Ruud, Jan jr. en Tonny. De familie stelde in 1969 een deel van het
huis beschikbaar als gemeenschapsruimte en richtte een jongerensoos genaamd Soos! of Soos?
Foto: Fotobank Heemkundekring.

Eind jaren zestig van de vorige eeuw was
voor de jeugd een woelige tijd. De Parijse
studentenprotesten, Woodstock in 1969
als symbool voor de vernieuwing van muziek, protesten tegen de Vietnamoorlog,
lang haar als reactie op de keurige jarenvijftig-kapsels, jeans, de top-40-overzichten met de nieuwste pop-muziek. Ze
zullen door menig zestig-plusser nog
wel herinnerd worden. In Ravenstein
waren de dansavonden in Vidi Reo geen
succes meer. De instuif was voorbij. Met
de brommer werd uitgegaan naar de
Morgenzon in Zeeland of naar Den
Bond in Herpen.
In diverse plaatsen rondom Ravenstein
waren jongeren op zoek naar een eigen
ruimte. Aangekleed en ingericht naar
een eigen smaak, waar platen gedraaid
konden worden, naar live-muziek geluisterd of gewoon gekletst kon worden,
liefst met (een flesje) bier. In Heesch begon ‘de Meule’ genoemd naar de huisvesting die ze had, in Reek ‘’t Kulleke’ in
een oude boerderij.

In Ravenstein begon ‘De Soos’ in een extra zaaltje die we met vrienden en bekenden achter ons huis aan de Grotestraat
46 hadden gebouwd. Met een actieve
vriendengroep van de middelbare scholen werd vervolgens gewerkt aan de inrichting en een programma met info,
optredens, films en muziek van nieuwe,
vooral Engelse en Amerikaanse bands.
De gemeentelijke politie-agent Setz had
gecontroleerd op brandveiligheid en de
drankvergunning stond op naam van pa,
Jan van den Hoogen, die in een vroeger
leven hotel-, café- en restauranthouder
was geweest.
Een bar werd in elkaar getimmerd, een
visnet aan het plafond gehangen, de
muren kleurrijk en abstract geschilderd
en wat oude bankstellen en asbakken
maakten de ruimte startklaar. Drank
werd besteld bij en gebracht door de slijterij van Hannie Hamers-Heessen.

Tienermissen
Het begon op vrijdagavond met ‘Soos?’
voor jeugd vanaf 16 jaar maar binnen enkele jaren was er op zaterdagavond de
druk bezochte jeugdsoos voor 13 tot 16
jaar, waren er toneelgroepen met één
oefenavond per week, expressiegroepen,
voetbalteams, tafelvoetbaluitwisselingen,
jeugdcarnaval, een politieke discussiegroep en de koffie-ochtenden op de zondag.
In Vidi Reo werden popconcerten maar
ook ‘tienermissen’ georganiseerd en in
de Hervormde Kerk vonden optredens
plaats met luistermuziek van bijvoor-
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beeld Jules de Corte, Elly en Rikkert en
Dimitri van Toren. De meeste activiteiten waren echter in de eigen ‘de soos’.
Begin jaren zeventig was deze ruimte
bijna dagelijks in gebruik en kwamen er
wekelijks circa 200 leden.
We moesten op zoek naar een formele
structuur en een grotere soosruimte.
Samen met de creativiteitsvereniging
‘Trap-inn’ en ‘Transportief’, de frivole
fietsclub met oude transportfietsen,
werd de Stichting Sotra opgezet. Voor
een grote soosruimte werd door o.m.
Hans Maassen als voorzitter en Cor van
Zuijlen als technische man flink onderhandeld met de gemeente Ravenstein.
Het werd de gymzaal bij de oude jongensschool aan de Kol. Wilsstraat. Eerder had de tafeltennisvereniging RTTC
die ruimte als clubhuis maar de tafeltennissers waren verhuisd naar Vidi Reo.

Soos ‘Pong-Ping’
Er volgde een flinke verbouwing in eigen
beheer voor toiletvoorzieningen, nooduitgang en inrichting. Op 20 augustus
1973 vond de opening plaats door burgemeester J. Bonnier en volgde een uitgebreid feestprogramma in de nieuwe
soos, in de Hervormde Kerk en in Vidi
Reo. De nadruk kwam in de jaren hierna
meer te liggen op gezelligheid en ontmoeten. Pong-Ping was voor vele jongeren de eerste stap in het uitgaansleven,
een ontmoetingspunt met vrienden en
een mogelijkheid om mee te doen aan
festiviteiten als carnaval en zomeravondvoetbal. Met de verhuizing van de bibliotheek naar de Markstraat ontstond in
Vidi Reo de mogelijkheid om de soos in
de vroegere bieb te huisvesten. Op de
plaats van Pong-Ping en de oude jongensschool waren nieuwe stadswoningen gepland. Wederom volgde een verbouwing en een eigentijdse inrichting.

van het carnavalsprogramma in Pomperstad en andere activiteiten rond de
gracht. Voor nieuw elan zorgde de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van
Madhouse in 2014.
Vaak met kinderen van de vroegere soosleden, zijn er nu activiteiten die passen
in het huidige jongeren-tijdperk. Te noemen zijn de pubquiz, beachparty, tobbedance en ‘Fiets ‘m erin’, het spektakel
boven en in de stadsgracht, en de reeds
jarenlange succesvolle Sungrooves. Dit
festival werd eerst rondom Vidi Reo gehouden maar na de zoektocht naar een
grotere locatie vindt het sinds enkele jaren plaats op een mooie plek midden in
‘’t Laantje’. Madhouse bestaat ondertussen dertig jaar; de soos in zijn geheel
haalt al de vijftig jaar.
Soos Pong-Ping van 1973 tot 1989 in
de verbouwde gymzaal van de oude
Jongensschool aan de Kol. Wilsstraat
(stadsarchief Oss).

Soos ‘Madhouse’
In 1989 ging de soos verder met een hernieuwde start in Vidi Reo onder de naam
Madhouse. Voor vele volwassenen van
nu was Madhouse in hun jeugd dé vaste
vrijdagavondplek om het weekend in te
luiden. Het werd ook een vast onderdeel

Soos met visnetten aan het plafond en dansende jongeren, waaronder Hans Maassen, Yvonne van den Hoek, Lisette Bros, Esther Noyons, Wim van Tilborg en Jos van
de Wolk. Foto: Fotobank Heemkundekring.
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Voetbal in Demen
door Jan Ploegmakers
Foto’s: Daan Scholte, Stadsarchief Oss

Klei onder de schoenen
Jarenlang werd er in Demen gevoetbald op vette kleigrond in de uiterwaarden. De
spelers kregen met moeite de klei van hun schoenen. Tegenstanders stonden bij
voorbaat met 1-0 achter. Jan Ploegmakers haalt met Frans van Uden herinneringen
op aan de begintijd van SDDL.

Pastoor Simons zegent het voetbalveld in Demen (waarschijnlijk)
in 1964.

Voetbalvereniging SDDL uit Demen
werd in 1946 opgericht door een vijftal
personen: Marinus Bijl, Lennard van de
Heuvel, Meester Bominaar, Gerrit Strik
en Wim van Oosteren. Het veld aan de
Maasdijk werd door pastoor Simons beschikbaar gesteld. Van een kleedkamer
op het veld was geen sprake. Het omkleden vond plaats onder aan de dijk in het
pand van Theo Jansen; hij was uitbater
van een café.
De gasten kleedden zich om in het huis
van de kastelein en de eigen spelers hadden in de tegenover gelegen schuur deze
mogelijkheid. Vlak voor de aanvang van
de wedstrijd staken de elftallen de dijk
over om op het veld in de uiterwaarden

te voetballen. Tijdens de rust keerden de
elftallen terug naar de kleedruimtes voor
de welbekende thee.
Na afloop gingen de voetballers met vaak
de klei dik aan hun schoenen, de dijk
over, de trap af en dan naar de kleedruimtes. Een klein bakje met water stond
voor elke speler klaar om de ergste klei af
te wassen.

Afkloppen klei
“Theo Jansen had een flinke hekel aan
het afkloppen van onze voetbalschoenen
tegen de muur van de kleedgelegenheid”,
weet Frans van Uden uit Haren zich te
herinneren. Hij en zijn broers vormden
vele jaren de kern van het eerste elftal.
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“We hebben nooit alle zeven in een team
gespeeld, daar was het leeftijdsverschil te
groot voor”, merkt Frans op.
De pastoor had bij het beschikbaar stellen van het veld wel bedongen dat de
wedstrijd vóór het Lof van 15.00 uur in
de Sint Wilibrorduskerk afgelopen
moest zijn. Maar later was het bij het
KNVB niet meer mogelijk om aan deze
voorwaarde te voldoen.
“Ik werd geacht naar het Lof te gaan. Het
was niet gemakkelijk om als toeschouwer
de wedstrijd vaarwel te zeggen en naar de
kerk te gaan. Daarom werden er afspraken gemaakt om beurtelings het Lof te
bezoeken. Zodoende konden we elkaar
vertellen wat er in het Lof was gezegd. Dat
was ten behoeve van het thuisfront. Als je
zelf in het Lof zat, kreeg je al een beetje
mee hoe de wedstrijd verliep. Het juichen
was in de kerk heel goed te horen.”

Dijk als tribune
De toeschouwers stonden aan de dijkzijde van het veld, de overkant was minder
aantrekkelijk. Het gras stond daar hoog
en werd ook niet bijgehouden. SDDL
had al ‘een tribune’, de schuine kant van
de dijk en die gaf een prachtig uitzicht.
Het kijken vanaf de dijk had een voordeel. Daar kwamen de bestuursleden
van de voetbalvereniging niet om entree
te heffen. Het gebeurde wel eens dat je
bestuursleden zag aankomen en dan een
rondje om het veld maakte en weer op de
oorspronkelijke plaats ging staan. Je
hoefde zodoende geen entree te betalen.

Kleedkamer
SDDL ontwikkelde zich en er kwam op
een gegeven moment, in 1961, een houten gebouw als kleedkamer naast het
voetbalveld. Er was nog steeds geen stromend water. De wasgelegenheid bestond uit cementen bakken waarin water
werd gepompt met een handpomp. Het
houten gebouw had een kleine aanbouw
voor de scheidsrechter. “Ik weet nog dat
er een friettent kwam, die werd gerund
door Gradje Kersten; dat was al een hele
vooruitgang”, vertelt Frans met een zekere nostalgie. De derde helft vond nog
steeds plaats in het café boven op de dijk.

Korfbal
In 1950 werd de dameskorfbalvereniging opgericht met dezelfde naam als de
voetbalvereniging. Het veld lag achter
het doel van het voetbalveld. De dames
waren geen huur verschuldigd; ze poetsten als tegenprestatie de kleedkamers.
Grasmaaien werd er niet gedaan. Door
de week liepen er Belgisch Knollen
(paarden) op. Voorafgaande aan de wedstrijden moesten de paardenmoppen
verwijderd worden.
Getraind werd er wel, soms in het licht
van een bouwlamp. In de hal van de
toenmalige lagere school (later De
Vlaam) en de oude lagere school werden
wat oefeningen gedaan.
De afstand vanaf de kerk in Demen naar
de spoorwegovergang op de Maasdijk in
Ravenstein en weer terug werd regelmatig als looptraject gebruikt.
SDDL speler Arnold (Broer) van
Uden verdedigt hier zijn doelgebied.
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Een elftalfoto met onbekende personen. Op de achtergrond nog
zichtbaar de parochiekerk en het
dak van smederij/café van Piet
Adriaans (De Smid).

“Een van eerste trainers/elftalleiders was
de oud-scheidsrechter Piet Peters. Hij bivakkeerde met zijn gezin in de zomermaanden, als de competitie stil lag, in de
houten kleedkamers”, herinnert Frans
van Uden zich. Piet Peters deed in die weken als tegenprestatie wat schilderwerk.

Voorzitter
Memorabel is zeker het feit dat het hoofd
van de Aloysiusschool voorzitter van de
voetbalvereniging was. Eerst had je
Bominaar, daarna Van Ooy en de laatste
in de rij onderwijsmensen was Wim

Janssen. De eerste ‘burgervoorzitter’ was
Jan van de Heijden uit Deursen. In die
tijd was het voetbalveld aan de Maasdijk
al verhuisd naar een modern sportcomplex aan de Osstraat (1975) Hier is nu
ook het gemeenschapshuis ‘Onder d’n
Plag’ bijgekomen.
De slechte toestand van het voetbalveld
aan de Maasdijk was mede de reden dat
er werd gekozen voor een beter geoutilleerd veld. Tegenstanders die op het oude
kleiveld speelden, stonden als het ware al
met 1-0 achter. Ze waren niet gewend op
om zware kleigrond te voetballen.

Een van de oudste elftalfoto’s met
Marinus Bijl (uiterst links) hoofdonderwijzer Bominaar (derde van
links) en kastelein Theo Jansen
(derde van rechts).
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Expositie onderwijs
met ‘Juffrouw Leny’
De expositie met foto’s van het onderwijs in de voormalig gemeente Ravenstein bleek een schot in de roos. Al bij de
opening op 23 april waren er veel bezoekers die aandachtig de klassenfoto’s aan
de muren en in de albums bekeken.
Bij die opening was ‘juffrouw Leny’ aanwezig. Leny Ditters-Van Dijk was veertig
jaar kleuteronderwijzeres in Ravenstein.
Peter van den Hoogen, die zelf in het onderwijs werkte, hield bij de opening een
lezing over de geschiedenis van de scholen in Ravenstein en de omliggende dorpen. Daarin verwerkte hij zijn persoonlijke ervaringen en daarom begon hij
met juffrouw Leny.

Kleding
Want hij zat in 1955 bij haar in de kleuterklas. Hij noemt haar nu nog ‘juffrouw
Leny’ als ze bij hem in de buurtbus stapt.
Op de expositie hangen foto’s van klassen met juffrouw Leny.
Bij dit artikel twee foto’s waarop zij staat.
Ze tonen ook de grote veranderingen in
het onderwijs. In 1955 zijn de zusters
nog prominent aanwezig. 26 jaar later
zien we een licht en ruim klaslokaal en
leraressen met kleding (broek) die bij de
zusters was verboden.

1955: de kleuteronderwijzeressen vlnr zuster Cordulo, Trees van Zuijlen, zuster
Reghina en Leny Ditters-van Dijk.

1981: de onderwijzeressen van kleuterschool St. Jozef. Vlnr. Achterste rij: Leny Ditters-van Dijk, Maria v.d. Wielen, Adèle Poelmans. Voorste rij: Carla van Orsouw,
Margriet v.d. Klei.
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Bakkerij Vedder
door Joan Walk

Broden van zestien ons
Ellie Vedder vertelt over de bakkerij van haar vader. Hij begon in 1939 in Ravenstein. Naast de broden van acht, twaalf en zestien ons maakte hij gebak, beschuit
en koeken. Hij werkte lange dagen, van vier ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.

Hoe kwamen jouw ouders in Ravenstein
terecht?
“De vader van mijn vader, Theo Vedder,
was bakker in Huissen. Hij had acht
zoons en twee dochters. Vier van de zoons
werden bakker en voor deze zoons werden er naast de eigen bakkerij nog drie
bijgekocht. Zo kwam het dat in Ravenstein de bakkerij van de familie Nass-van
Hal de bakkerij werd van mijn vader. Mijn
ouders trouwden op 18 oktober 1939 en
begonnen toen ook in Ravenstein. Ik herinner me nog van later dat ik koekjes ging
brengen bij tante Nass in het bejaardenhuis van het klooster in Ravenstein.”

Drie kinderen

Cato Vedder-Schrijver en Everard
Vedder met knecht en meid aan de
achterkant van de bakkerij op
Marktstraat 31. Foto: Fotobank
Heemkundekring.

Ellie is de oudste dochter van Everard
Vedder, die samen met zijn vrouw Cato
een bakkerij had op Markstraat 31 in
Ravenstein. Met haar heb ik een gesprek
over haar herinneringen aan de bakkerij
van haar ouders. Everard Vedder is geboren in Huissen op 9 maart 1911 en zijn
vrouw Catharina Schrijver op 15 maart
1912, ook in Huissen. Ze kregen zeven
kinderen; drie meisjes en vier jongens.

“Toen kwam de oorlog. Het was erg
moeilijk om aan hout te komen voor
de oven en ook meel was niet altijd te
krijgen. Alles was op de bon. Tijdens de
oorlog kregen mijn ouders drie kinderen; Theo in 1941; Ellie (ik) in 1942 en
Piet in 1944. Begin september 1944 kregen Theo en ik gezondheidsproblemen
en werden wij naar Huissen gestuurd.
Theo naar de familie Vedder en ik naar
de familie Schrijver. Op een gegeven
moment moest heel Huissen worden
geëvacueerd en ging Theo naar
Schalkwijk en kwam ik in Veenendaal
terecht. Er was geen contact mogelijk
met thuis. Er zaten twee rivieren en de
oorlog tussen.”
“In september 1944 hebben ons pap en
ons mam nog een gezin van drie volwassen en twee kinderen opgevangen. In de
kamer naast de winkel werden in de grote kasten bedden gezet. Deze mensen
bleven tot mei 1945.”
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brood, grijs brood en roggebrood gebakken. Brood van acht ons, en twaalf en
zestien ons voor de grote gezinnen! Ons
pap maakte zelf beschuit en als je daar
warme melk opgoot werd die zo groot als
het bord. Er was ook gesorteerd gebak op
bestelling. Dat waren een tompouce, een
gedraaid hoorntje met slagroom, een
soes en cakegebak.

Houten kist

De bakkerij van Vedder in de Marktstraat.
Foto Wies van Leeuwen, BHIC.

Transportfiets
“Na de oorlog werd de bakkerij van Manders in Overlangel gekocht en hadden
we klanten uit alle dorpen van Ravenstein. En alles werd door ons pap weggebracht op de transportfiets. Ik herinner me nog de beenbeschermers die hij
aanhad om de modder van zijn broek te
houden.”
“Later kwam er een auto. Een oost-europese bestelwagen. Een Lloyd. Mijn vader
heeft zijn rijbewijs gehaald maar nooit
graag auto gereden.
Om vier uur ’s ochtends werd er begonnen met bakken en ’s avonds rond
negen uur was ons pap weer terug van
het rondbrengen van het brood. Dat waren lange dagen.
We hadden een knecht en een meid. Zo
heette dat toen. En toen ik oud genoeg
was ging ik het werk van de meid doen.
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw
werd er alleen melkbrood, wit water-

Dit gebak werd verpakt in een houten
kist met een schuifdeksel. Die houten
kisten werden schoongemaakt en weer
opnieuw gebruikt. En één of twee keer
per week werden gevulde koeken en
kokoskoeken gebakken. En met Sinterklaas speculaas.
Onze Piet ging naar de bakkersschool.
Hij had het bakken in zijn vingers. En
toen hij thuis kwam werken startte hij de
banketbakkerij op. Al gauw ging onze
Piet naar Deurne en begon daar zijn eigen bakkerij.
Ons pap werd ziek en omdat mijn broer
Harrie niet wist wat hij moest gaan doen,
haalde ons pap Harrie in de bakkerij. Na
de bakkersschool heeft hij de bakkerij
overgenomen. Met thuisbezorgen werd
opgehouden. Harrie trouwde met José
van Spronsen uit Oss. Zij kwam ook in
de winkel te staan. Ons Marij werkte met
hoogtijdagen bij Harry in de winkel.
Harrie is eenenveertig jaar geworden.
José, zijn vrouw heeft nog een paar jaar
de bakkerij aangehouden en hem toen
verkocht aan bakker Van Mook. Die bakker zit er nu nog in.”
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door Aad Vernooij

De ketels van Van Wijk
en Boerma
Eind jaren vijftig telde Ravenstein vier grote bedrijven. Ze waren groot genoeg om
een onderlinge voetbalcompetitie op te zetten. Naast de Ravo-schoenfabriek,
Meulemans en Salet deed een elftal van Van Wijk en Boerma mee. Van dat laatste
bedrijf kregen we een mooie luchtfoto waarover Harm Bruggers meer informatie
kon geven.
met water inlieten; de andere twee waren Rossmark voor bronbemaling en
Landustrie voor rioolwaterzuivering.
Deze bedrijven werden onderdeel van
het OGEM-concern dat in 1982 failliet
ging. Van Wijk en Boerma werd slachtoffer van dat faillissement. Er werkten
toen circa zeventig personen.

Schepens

Foto boven: Fabriek Van Wijk en
Boerma circa 1960. Foto onder:
Ketels voor waterzuivering in de
Brouwerijstraat.

Harm Bruggers werkte van 1959 tot
1982 bij Van Wijk en Boerma als lasser.
Het bedrijf aan de Stationssingel maakte
apparatuur voor waterzuivering. Die apparaten werden geleverd aan onder andere zwembaden, textielfabrieken en
bierbrouwerijen, waaronder Heineken.
Het waren grote ketels die door transportbedrijven vanuit Ravenstein naar de
klanten werden vervoerd. Als de ketels te
groot waren, werden ze per schip vanaf
de loswal naar elders gevaren.
Bijgaande luchtfoto dateert volgens
Bruggers uit de jaren zestig. De drie
voorste hallen stonden er het eerst. Daarna werden de drie grote hallen erachter
gebouwd. Deze hallen zijn later nog groter gemaakt. Het pand rechtsvoor was
het kantoor met de tekenkamer. Op de
daken van de fabriekshallen waren kappen met draadglas aangebracht, zodat er
licht in de fabriek kwam.
Van Wijk en Boerma was onderdeel van
een groep van drie bedrijven die zich

Volgens een artikel in het Dagblad voor
Oss en omstreken van 1953 was het bedrijf sinds 1950 in Ravenstein actief. Die
datum staat ook in de aanvraag voor een
vergunning voor ‘het oprichten van een
werkplaats voor het vervaardigen van
zuivelmachine’s’ aan de Stationsweg. Er
stonden in die tijd regelmatig advertenties in de krant waarin om personeel
werd gevraagd.
Het bedrijf was de opvolger van de firma
Schepens die ook apparaten maakte voor
waterzuivering, onder meer in melkfabrieken. Deze firma werkte in een
schuur aan de Brouwerijstraat, zoals
blijkt uit bijgaande foto die Harm Bruggers ons gaf.

Tussen Maas en Erfdijk 17 | april 2019 | 16

De stopkamer van
Bergoss in Ravenstein

Tot 1982 produceerde de fabriek van
Bergoss tapijten in Oss. Ravensteiners
hebben daar ongetwijfeld ook gewerkt.
Minder bekend is dat Bergoss een dependance had in Ravenstein. Tegenover
het station stond in de jaren vijftig een
loods. Daarin bevond zich de stopkamer
waarin vrouwen weeffouten herstelden.
Op de foto’s op deze pagina zijn exterieur en interieur van de loods te zien.
Deze foto’s zijn van 1957.

Boek
De foto’s zijn afkomstig uit het Stadsarchief Oss en staan in een boek over Bergoss dat eind vorig jaar is verschenen:
Bergoss over de vloer. Het is geschreven
door Agnes Lewe, die met dit boek afscheid nam als archivaris bij het Stadsarchief. Zij heeft de geschiedenis beschreven van het bedrijf dat officieel NV
Gebroeders van den Bergh heette en van
1852 tot 1982 bestond. Begonnen als fabriek van watten in de Walstraat ontwikkelde het bedrijf zich via matrassen en
meubelstoffen tot vooraanstaand producent van tapijten.

Wat nu rest van Bergoss zijn het voormalige kantoorgebouw uit 1919 (nabij
het station) en een deel van de bekende
sheddaken (langs de Oostwal). Het boek
van Agnes Lewe laat zien welke belangrijke plaats de fabriek destijds innam in
Oss. Het telt ruim 200 pagina’s met veel
foto’s, waaronder een deel met kleurenfoto’s van de dessins van de tapijten tussen 1933 en 1975.
Het boek is te koop in het Stadsarchief in
Oss (in de bibliotheek) en bij boekhandel
Derijks en kost € 23,50.

Foto’s Stadsarchief Oss.
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door Aad Vernooij

Kunstboterfabrieken
in Ravenstein
Niet alleen in Oss, ook in Ravenstein begonnen ondernemers rond 1870 met de
productie van kunstboter of margarine. Het was een goedkope vervanging van
echte boter en maakte snel opgang. Er hebben in Ravenstein maar liefst vier fabriekjes gestaan. Maar ze waren ook weer snel verdwenen.

Kunstboter uit Ravenstein onder
het merk De Gekroonde Raaf.

De eerste margarinefabrikant in Ravenstein was Richardus Rijken. In de archieven staat hij vermeld als koopman/winkelier in de Nieuwstraat. Hij vroeg in
december 1876 een vergunning aan voor
het oprichten ‘van een boterfabriek met
een stoommachine van 6 pk’. De fabriek
stond op de plek waar in 1902 smederij
Caners zich zou vestigen en er een
woonhuis en winkel bouwde, nu
Walstraat 26-28.
Enkele maanden later, in maart 1877,
richtte Rijken een vennootschap op met
Johannes Suermondt ‘tot het bereiden
van en het drijven van handel in boter en
daaraan verwante artikelen onder de firma Rijken & Co.’ Die samenwerking
met Suermondt duurde niet lang. Want
in november 1878 maakte Rijken bekend dat de firma was ontbonden en dat
hij de zaak voor eigen rekening zou
voortzetten. Johannes Suermondt vroeg
vervolgens in 1879 een vergunning aan
voor het oprichten van een boterfabriek.

Deze stond op de hoek van de Walstraat
en de Fabrieksstraat.

Belgische weduwe
Richardus Rijken verkocht in juli 1882
zijn ‘kunstboterfabriek en erf’ aan iemand met een opvallende naam, hoogstwaarschijnlijk van Belgische origine.
Het ging om Euphrasine Windelinckx,
waaraan in de verkoopacte was toegevoegd ‘wed. Ch. van Uxem’. De Belgische weduwe kocht de fabriek voor 2500
gulden (nu 27.000 euro). De vraag is of
zij ooit kunstboter heeft geproduceerd.
Want al in maart 1883 stond de fabriek te
koop met vermelding van de inventaris.
Die bestond uit een stoommachine van
6 pk, een stoomkarn, smeltbakken, walsen, koelbakken en melkvaten. Uit de
opsomming van deze inventaris blijkt
dat de fabriek geen echte boter produceerde. Boterfabrieken beschikten over
een centrifuge of separator waarmee het
vet (de room) uit de melk werd verwij-

Bouwtekening van de kunstboterfabriek van Petrus de Bruijn. Het
pand liep van de Maasstraat (later
Kolonel Wilsstraat) rechts tot de
Maasdijk links op de tekening.
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derd. Vervolgens werd deze room tot boter gekarnd. Kunstboter of margarine
werd niet gemaakt van melkvet. Het was
in die tijd een mengsel van melk en rundervet.

Wijnhandelaar De Bruijn
Wijnhandelaar Petrus Ignatius de Bruijn
vroeg in augustus 1880 een vergunning
aan voor een kunstboterfabriek. Deze
stond in een pand aan de toenmalige
Maasstraat (nu Kolonel Wilsstraat), dat
doorliep tot aan de Maasdijk. De Bruijn
was de achterkleinzoon van Stephanus
de Bruijn, die in Overlangel een wijnhandel stichtte die nog steeds bestaat:
De Bruijn Wijnkopers in Nijmegen.
Deze wijnhandel was korte tijd in Ravenstein gevestigd. De wijnhandel is in
1890 naar Nijmegen verplaatst. Daarmee was blijkbaar ook de kunstboterfabriek verleden tijd. Want in hetzelfde
jaar werd op de plaats van deze fabriek
een nieuw pand gebouwd voor schrijnwerker Bodenstaff.

Boter of margarine?
Kunstboter of margarine was een goedkoop alternatief voor echte boter
(gemaakt van het vet of room in melk). De boterhandelaren Jurgens en
Van den Bergh in Oss waren de eersten die margarine in Nederland produceerden. Ze kregen al snel veel collega’s. Deze noemden het product
vaak boter. Het kwam ook voor dat zij hun kunstboter mengden met echte boter en het als zodanig verkochten. Deze botervervalsing was nadelig
voor de melkveehouders die het echte product op de markt brachten. Het
was ook een van de redenen dat zij coöperaties gingen oprichten die de
melk tot boter verwerkten en ook de verkoop organiseerden. De margarine-industrie ontwikkelde zich snel in de beginjaren, vooral in Noord-Brabant. In 1880 stonden er 67 fabrieken in Nederland waarvan 24 in deze
provincie. In Oss waren de grootste bedrijven. Anton en Johan Jurgens,
Van den Bergh en Van Leeuwen hadden honderden arbeiders in dienst.
Na 1880 liep het aantal fabrieken snel terug door problemen met de afzet.
Tientallen (kleine) fabrieken verdwenen tussen 1880 en 1900. Zo ook in
Ravenstein.

Margarinefabriek Holland
Johannes en David Jansen uit Ravenstein
maakten eind 1887 bekend dat zij een
vennootschap hadden aangegaan “tot uitoefening van den handel in boter en het
vervaardigen van kunstboter.” Maar in
1891 werd die samenwerking gewijzigd;
David Jansen was nu in zee gegaan met
Louis Robert Vierdag. Weer een jaar later
was Vierdag uit beeld. David Jansen deponeerde toen als fabrikant van ‘margarine (boter)’ het merk De Gekroonde Raaf.
De afbeelding van het merk was een ‘raaf
op een boterton’ met boven de raaf de afbeelding van een kroon.
Of Jansen toen al margarine produceerde is de vraag, want later in dat jaar
(1892) vroeg hij een vergunning aan
voor het oprichten van ‘boter- en margarinefabriek Holland’, gesitueerd op de
Wal(straat). Het laatste wat van Jansen is
gevonden is een advertentie in de Graafsche Courant van 9 september 1893
waarin hij boeren vroeg om de levering
van melk.

Bronnen
BHIC, 7389 Gemeentebestuur
Ravenstein, (1810) 1814-1942; Bureau inventarisatie en advies monumenten, Utrecht (Biam), Geïnventariseerde objecten historische
bebouwing Ravenstein, 1995;
Graafsche Courant, Provinciale
Noord-Brabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, Staatscourant, Handelsblad, Maasbode;
H.W. Lintsen Geschiedenis van
de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I (1992),
Techniek en modernisering.
Landbouw en voeding
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Bart Tonies, beschermer
van het erfgoed
In 1959 kwam hij van het zand van Nistelrode naar de klei aan de Maas. Zijn vader
betwijfelde of hij daar zou aarden. Zestig jaar later, bij zijn overlijden, kan Bart
Tonies worden herdacht als de man die zijn stempel drukte op Ravenstein met
de stadsvernieuwing en als beschermer van het erfgoed, onder meer als medeoprichter en bestuurslid van de Heemkundekring.

Bart Tonies. Foto: Jan Barnard.
Foto rechts onder: De molen van
Ravenstein in de rouwstand na het
overlijden van Bart Tonies.

In 2018 keek hij met ons terug op zijn
werk in Ravenstein. “Het was in 1959
een vervallen stadje. Er lag een saneringsplan voor sloop en nieuwbouw
maar geld om binnensteden op te knappen is er pas in de jaren zeventig gekomen. Er bleven lang gaten in binnenstad
omdat architecten niet durfden te ontwerpen en aannemers niet wilden bouwen vanwege de beperkte ruimte.”
Stukje bij beetje werden de gaten opgevuld. Na de sloop van de huizen op de
hoek van Winkelstraat en Nieuwstraat,
werd de architect Jan de Jong ingeschakeld. Hij was de bekendste vertegenwoordiger van de Bossche School.

straalde. De Jong maakte een bouwkundige en stedenbouwkundige invulling
met huizen en een plein, de Dominee
Hanewinkelplaats. Als er iets moeilijk is,
dan is het een plein ontwerpen. Dit plein
heeft de juiste maat en geeft ruimte aan
de Hervormde Kerk. De financiering
was een probleem totdat een bekende
van Jan de Jong één woning kocht. De
gemeente kocht het andere huis. Dit waren de eerste Bossche School-huizen in
de stad.”
Bart Tonies gaf zelf het voorbeeld door
aan de Luciastraat een huis in deze stijl
te laten bouwen. “Jan de Jong heeft een
ontwerp voor mijn huis gemaakt. Hij
volgde de situering van het perceel zodat
er maar twee rechte hoeken in zitten.
Het moest een samenspel zijn van architect, kleurenexpert en tuinarchitect.”

Plein
Tonies: “Ik was vroeger al langs zijn huis
op de Bosschebaan (bij Schaijk) gekomen en vond het een geheimzinnig
bouwsel dat schoonheid en eenvoud uit-
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Molen
Als particulier zette hij zich zich in voor
de restauratie van de Ravensteinse molen. Tonies: “Als kleine jongen ging ik
op vakantie naar ome Nillis, die in Moergestel een molen had. Daar is misschien
iets van blijven hangen. De Ravensteinse
molen stond als het ware in mijn achtertuin. Jarenlang keek ik tegen een vervallen molen aan. Bovendien was ik bij de
gemeente de monumenten-ambtenaar
en kreeg ik met restauraties te maken.
Zo is het begonnen.”
“Destijds hebben we met een paar particulieren de molen gekocht. Die kostte
een ton. Ik had een lijntje naar de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Die zorgde ervoor dat we 40.000 van het Prins
Bernhardfonds kregen. Vervolgens hebben sponsoren en de bank de rest bijgelegd. Er waren mensen die zeiden: ze
weten niet wat ze zich op de hals halen.
Maar als je erfgoed wil behouden moet
je het als gemeenschap doen. Dat geldt
ook voor de Luciakerk.”

Heemkundekring
In 1987 was hij met Henri Elemans en
Leon van Liebergen oprichter van de
Heemkundekring waarvan hij tot 2000
bestuurslid was. Hun eerste wapenfeiten: behoud en restauratie van het karnhuisje in Demen en het knekelhuisje in
Huisseling. Hij had ook een groot aandeel in het weer zichtbaar maken van de
rondelen op de Maasdijk. “Toen er na de
overstromingen in 1995 en 1996 dijkverbetering kwam zat ik er namens de
Heemkundekring bij. We hebben toen
geboord op de dijk en binnen een halve
dag stuitten we op de rondelen. Gemeente en waterschap zeiden, er is geen
geld voor opgravingen. Toen belde ik de
krant en binnen een maand was er zeven
ton van provincie, waterschap en gemeente.”

Gaaf gebleven
Anno 2018 keek Bart Tonies met tevredenheid terug. Het vervallen stadje dat
hij destijds aantrof is grondig opgeknapt.
“Ravenstein is heel gaaf gebleven, met
weinig vreemde elementen in een door

grachten afgebakend gebied. De levendigheid in het stadje is afgenomen. Het
is nu eten en slapen. Vroeger krioelde
Ravenstein van de winkeltjes bestierd
door vrouwen. De scholen zijn weg uit
de binnenstad, het gemeentehuis en
ambtelijk apparaat zijn verdwenen. En
door de aanleg van de rijksweg en het
verdwijnen van de veerpont is er minder
verkeer door de binnenstad. Het stadje
trekt nu een ander publiek, mensen die
voor de cultuur komen.”

Huizenrij in de Walstraat in de stijl
van de Bossche School.

Leon van Liebergen over Bart Tonies
Leon van Liebergen was een vriend van Bart Tonies en zat met hem in de
Heemkundekring. “Bart heeft natuurlijk ook veel voor de dorpsgezichten
betekend. Vaak kleine details, zoals de grenssteen in de Galgstraat bv. Wij
zijn destijds ook erg in de weer geweest met de strang om die weer open
te krijgen. Zijn grootste zorgen waren recentelijk de invulling van pastorie
en kerk, waar hij al plannen voor had ontwikkeld en een doorn in zijn oog
was natuurlijk het leegstaande klooster. Zijn laatste wapenfeit op het gebied van het kleine monument was natuurlijk de restauratie van de poort
van het voormalige Jezuïetenklooster. Hij gaf vroeger toegang tot de tuin
van dit klooster in welke tuin het huis van Bart is gesitueerd.”
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Stadsgids Willem van Tilborg:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

“Ravenstein is mijn thuis.”
“Als ik aan Ravenstein denk dan krijg ik warme gevoelens. Daar voel ik me fijn.
Hoewel ik in Oss woon is Ravenstein mijn thuis.” Willem van Tilborg over zijn jeugd
en over de ‘ontravensteinisering’ van de stad.

Willem van Tilborg vóór zijn geboortehuis in de Nieuwstraat.

“Ik werd in 1952, op Werelddierendag,
in het ziekenhuis van Oss geboren.
De derde generatie van de familie Van
Tilborg in Ravenstein. Ik heb vijf jaar in
de Nieuwstraat gewoond. In 1958 ben ik
met mijn ouders naar het door mijn
vader gebouwde huis in de Graafsestraat
verhuisd. Van de verhuizing weet ik
alleen nog dat ik meehielp om met de
bolderkar spullen over te brengen. Toon
Beerens reed met de vrachtwagen en ik
vind het nog steeds jammer dat ik daar
niet in zat.”

Studeren
“Na 21 jaar verliet ik Ravenstein om in
Nijmegen culturele en sociale antropologie te gaan studeren. Het was een heerlijke tijd. De tijd van rock en roll, lange
haren, een oorbel, veel feesten en plezier
maken. In die tijd kon je nog ‘eindeloos’
studeren, hoewel….ik heb die studie niet
afgemaakt. De militaire dienstplicht
riep…. Na 14 maanden zat het erop en
kon ik beginnen aan de rechtenstudie. Ik
wilde graag kinderrecht doen omdat ik
zag dat dat nodig was. Toch heb ik voor
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een andere richting gekozen. Het is sociaal zekerheids- en arbeidsrecht geworden mét bestuursrecht vanwege de relatie met de overheid. Als extra vak koos ik
personen- en familierecht. Nu kon ik
ook kinderen in moeilijke omstandigheden helpen.”
“Ik heb met veel plezier deze studie afgerond en ging op zoek naar een baan.
Helaas, dat viel tegen! Intussen was mijn
dochter geboren en werd ik zorgouder.
Via een vriend kreeg ik de mogelijkheid
om voor een databank samenvattingen
te maken van artikelen over pensioen-,
arbeids- en privaatrecht, burgerlijk- en
fiscaalrecht en andere disciplines. Zo
was er toch een link met mijn studie. Dit
heb ik van 1990 tot 2005 gedaan.

Politiek
Intussen was ik met mijn gezin naar
Ravenstein verhuisd. Daar trok de plaatselijke politiek mij erg aan. Ik werd actief
bij P.O.R. (Progressief Overleg Ravenstein) en werd commissielid voor bezwaar en beroep. De gemeente Ravenstein werd in 2003 met Oss samengevoegd en mijn interesse ging toen uit
naar Groen Links. Ik ben tot 2019 actief
geweest als commissielid voor sociaalbestuurlijke vraagstukken en kwam zo
weer terug op mijn vakgebied.”
“Mijn belangstelling voor geschiedenis
was altijd al latent aanwezig. Ik ben actief geworden nadat ik de stadsgidsencursus had afgerond. Ik vertel graag
kleine verhalen over Ravenstein. Niet alleen de geschiedenis, maar ook wat ik
gehoord, gezien en zelf meegemaakt
heb, inclusief de verhalen van familie en
kennissen. Ik kan zo een mooi beeld
schetsen van hoe men hier leefde en wat
er zich heeft afgespeeld.

Inwoners van elders
Er is een grote verandering gaande wat
betreft de binnenstad. Ik noem dat de
‘ontravensteinisering’. Er zijn veel inwoners van elders die nu binnen de grachten wonen.
Daar zijn twee kanten aan. Een slechte
en een goede. De slechte kant is dat de
huizenprijzen erg hoog zijn. Er komen

heel andere mensen in het stadje wonen.
De goede kant is dat de nieuwe Ravensteiners andere ideeën hebben dan de
oude Ravensteiners.
Het wonderlijke is dat dat toch weer
overeenkomt met het eigenwijze en onafhankelijke karakter van de inwoners.
Zo brengen de ‘allochtonen’ verfrissende ideeën, zijn mondeling weerbaarder
en krijgen dingen voor elkaar. Ook jongeren, de tweede generatie, zijn erg actief. Zij waren betrokken bij mooie evenementen zoals het RAAFfestijn, het
Regiotheater en Ravenstein 650 jaar.
Een goede kant is ook dat ik graag in Ravenstein kom. Ik voel me er nog steeds
thuis, ken de sociale verbanden en men
kent mij. Het is een fijne, kleine stad
waar ik met plezier door mijn jeugdherinneringen loop.”

Nieuwstraat
“Ik woonde vijf jaar in de Nieuwstraat
tegenover de RAVO-schoenenfabriek.
Mijn speelterrein was in deze straat. Als
de arbeiders op de stoep zaten te schaften, spraken ze mij aan. Ik weet niet
meer wat men zei, maar wél dat we plezier hadden. En … af en toe kreeg ik een
snoepje.
Ons huis had geen ‘achterom’ en daarom ging de bolderkar en later de fiets
door de gang naar het achterhuis.
Elke keer als ik in Ravenstein ben, dan
loop ik door de Nieuwstraat en zie dat er
weinig is veranderd. Alleen de RAVOfabriek is weg. Ik loop door de Fabrieksstraat en rechts is het Mostaardstraatje,
ons vroegere ‘red light district’. Daar
staan ook nog twee originele arbeidershuisjes. Dan loop ik naar de Walstraat
met aan de ene kant de Bossche Schoolhuizen en aan de andere kant de arbeidershuisjes. Het contrast van oud en
nieuw kan haast niet groter zijn. Als ik
daar loop dan voel ik me blij. Ik voel me
hier op mijn gemak. Al woon ik in Oss,
Ravenstein is mijn thuis.”
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Stadsherberg De Keurvorst
door Aad Vernooij en
Wim Walk

‘Een hegt en dubbeld huis’
Stadsherberg De Keurvorst heeft niet alleen een rijke historie vanwege de centrale plaats die hij in de stad innam. Het pand heeft ook een lange bouwgeschiedenis die waarschijnlijk teruggaat tot de zestiende eeuw. Een stukje late middeleeuwen in het hart van de stad.

Het verkoopaffiche uit 1794.

Er zijn waarschijnlijk weinig herbergen
in Nederland met zo’n lange geschiedenis. In een document van ruim twee
honderd jaar geleden werd het pand al
uitvoerig beschreven. In 1794 maakte
stadsdrukker Krieger een affiche voor
een openbare verkoping. Behalve de
beschrijving van het pand stond daarin
ook de naam zoals die nu nog wordt
gebruikt: “… een hegt en sterk dubbeld huis
en erve, mitsgaders stallingen en agterhuis…
genaamd de Keurvorst van de Paltz…voorzien van ruime gang, groote behange eetkaamer en nog drie ruime(n) benede, zes
dito boovenkamers … keuken met pomp,
twee gewulfde wijn- en provisiekelders…en
groote stallinge voor ruim elf paerden, beeste
stalling en agterhuis, groote droog- en hooyzolders ...”

Twee panden
Een opsomming die aangeeft dat dit
‘logement’ al een volledig uitgeruste
horeca-gelegenheid was, in het hart van
Ravenstein (“staande op de Markt in
‘t best der stad’). Uit dit document blijkt
ook dat het om twee panden ging (een
‘dubbeld huis’). Aantekeningen uit het
cijnsboek (registratie van huizen voor
onroerendgoed-belasting) wijzen er op
dat na 1746 de twee panden zijn samengevoegd.
Begin 18e eeuw was Jan van Merlo eigenaar van het rechterhuis, dat elders De
Roskam is genoemd. Dat huis kwam na
zijn overlijden in handen van Jan Dominicus van Londen. Op 5 januari 1746
kocht Van Londen het pand ernaast
(links van de voordeur) van de weduwe
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Hotelkamer met eeuwenoude kapconstructie.

Gerrit Daniels. Latere gegevens in het
cijnsboek wijzen op een samenvoeging
van deze panden.
Bij die samenvoeging is de linkerzijgevel
van het pand rechts (De Roskam) weggebroken en circa één meter naar binnen verplaatst. Daardoor ontstond een
brede gang in plaats van de voormalige
osendrop (ook ‘gaest’ genoemd, een
smalle doorgang of steeg) tussen de twee
huizen. Er werd daarna een nieuwe voorgevel opgemetseld met aan weerszijden
van de entree twee vensters (het rechter
paar is in de 19de eeuw vervangen door
een winkelpui). Op de verdieping kreeg
de nieuwe samengevoegde gevel vijf
vensters op onderling regelmatige
afstand. De bovenbouw van het linkerpand bevat nog het oude metselwerk van
ijsselsteentjes die uit de 17e eeuw dateren.

Paardenstallen
In het achterste deel van De Roskam, dat
uitkomt op de Middelstraat, waren paardenstallen en een hooizolder ondergebracht. Op een bouwtekening van 1958
had de achtergevel een inrijpoort met
dubbele deur en daarboven een hooiluik.
Bij verbouwingen na 1958 kwamen hier
garageboxen, die inmiddels weer verdwenen zijn. In het achterhuis van De
Roskam kwam een vergaderzaal.
Na 1978, toen Jan en Anneke Van den

Berg-Beerens het pand hadden gekocht,
is op de begane grond de scheidingswand uit de gelagkamer (het café) verwijderd, waardoor één grote ruimte ontstond. De winkelruimte rechts van de
ingang, die jarenlang een slijterij herbergde, verbouwden zij tot keuken. Zoon
Han, verplaatste de keuken na 1999
naar achter en maakte van deze ruimte
een restaurant. Bovendien renoveerde
hij grondig de verdiepingen met hotelkamers. Daarin is het moderne comfort
gecombineerd met de eeuwenoude balken van de kapconstructie.
De beide panden van De Keurvorst hebben nog grote delen van de oorspronkelijke kapconstructie. In het linkerpand
bestaat deze uit grenenhout en wordt ze
gedateerd op de tweede helft van de 17e
eeuw. Bij het pand rechts zijn de kappen
(van eikenhout) waarschijnlijk ouder;
sommige delen kunnen dateren uit de
16e eeuw.
Ondanks en dankzij alle verbouwingen
en restauraties heeft deze stadsherberg
zijn karakter behouden en geldt nog
steeds de omschrijving zoals die in 1794
in het verkoopaffiche stond: “waarin de
affaire van logement houde zeedert lange
jaaren is gedaan en nog wordt gecontinueerd”.

Deze trap op de eerste verdieping
dateert uit de tweede helft van de
17e eeuw. Opvallend zijn de balusters. Dit zijn de spijlen tussen de
trapleuning en de trapboom die uit
één plank zijn gezaagd volgens de
bouwhistoricus Haans.
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Opmerkelijk zijn de twee grote
kruisgewelven van de kelder onder
het café. Ze zijn gemetseld uit ijsselsteen. De vormgeving met geslepen ribben lijkt op die van de
gewelven in de Hampoort in Grave, die dateert uit de jaren 80 van
de 17e eeuw. Tussen deze kruisgraatgewelven zit een zogenaamde gordelboog, een bijzonderheid
voor Ravenstein.

De huiskamer van Ravenstein
De Keurvorst was en is een trefpunt voor
heel Ravenstein: de liederentafel, de
harmonie, het gilde, bridgers, schakers,
biljarters, carnavalsvierders, de stamtafel
enz. Vroeger waren er openbare verkopingen en veilingen. Als vergaderlocatie
werd het noodlottig voor de NSB-burgemeester van Oss. Hij werd hier neergeschoten op 10 augustus 1944 tijdens een
vergadering van het Waterschap. De herberg kende jarenlang permanente bewoners, zoals in de jaren veertig kandidaatnotaris H. Van Mourik. Zijn zoon Martin
Jan werd er in 1943 geboren.

1
2

3
4

Kapconstructie
De kapconstructie met
• fliering (1),
• windveer (2),
• dekbalk (3),
• korbeel (4)
• krommer (5).

5

Bronnen
Bureau Inventarisatie en Advies Monumenten, Utrecht (BIAM), Geïnventariseerde objecten historische bebouwing Ravenstein,
1995; Rapport bouwhistorische opname en
waardebepaling van Stadsherberg De Keurvorst, Monumenten Advies Bureau, 1999.
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Het wapenschild van
Karl Philipp van Neuburg

door Joost Vlemmix

Op de hardstenen Sauvegarde van de Sint Luciakerk vind je het wapenschild van
Karl Philipp van Neuburg (1661- 1742), Keurvorst en heer van Ravenstein van 1716
tot 1742. Men heeft in Ravenstein lang gedacht dat deze Sauvegarde toebehoorde
aan zijn opvolger Karl Theodor. Deze werd Keurvorst van de Pfalz en heer van
Ravenstein in 1742.
Om het wapenschild goed te kunnen dateren moet je kijken naar het geheel en
elk detail afzonderlijk bestuderen. We
weten dat Karl Philipp in 1729 toestemming gaf om een nieuwe kerk te bouwen;
deze werd in 1735 voltooid. Het was
gebruikelijk om een wapenschild te
gebruiken op een gebouw van de heer,
die grondlegger was van het gebouw.
Meestal werd in het midden, of tussen
twee wapenschilden, een schildje aangebracht met de initialen van de bouwheer.

Dankzij zijn militaire verdiensten werd
Karl Philipp onderscheiden met het Gulden Vlies. Daarom vinden we deze onderscheiding terug onder zijn wapen. In 1705
werd hij benoemd tot Keizerlijke Stadhouder van Innsbruck in Tirol. Met de
benoeming tot Hertog van Pfalz-Neuburg
kreeg hij ook Gulik en Berg, in 1724 verwierf hij Pfalz Wittelsbach (Beieren); vandaar dat we deze schilden prominent aan
de linkerzijde terugvinden op het schild.

Initialen P en C

Voor het wapen van Kleef aan de linkerzijde van de Sauvegarde moeten we terug in de geschiedenis. Nadat Johan Wilhelm van Kleef in 1609 overleed, werden
de Kleefse gebieden betwist door de huizen Brandenburg en Neuburg. Pas in
1631 kreeg het huis Neuburg de Kleefse
bezittingen Ravenstein en Wijnendale.
De wapenschilden aan de rechterzijde
van de sauvegarde zijn Moers, Veldenz,
Mark en Ravensberg. Karl Philipp mocht
zich Prins noemen van Moers en Graaf
van Veldenz, Mark en Ravensberg.

De initialen zijn, in de mode van die tijd,
overdadig in krullen uitgevoerd, maar
een scherp oog kan de door elkaar geschreven hoofdletters P en C uit het geheel distilleren. In die tijd schreef men
soms de naam van Karl meestal met de
hoofdletter C. Na een bezoek aan het Slot
en de Hofkerk te Neuburg aan de Donau
en de grote kerk en de paleiskerk in
Mannheim, kan ik niet anders concluderen dat dit de initialen zijn van keurvorst
Carl (Karl) Philipp van Neuburg.

Wapen van Kleef

Portret van Karl Philipp van Neuburg, (J Ph van der Schlichten, circa 1733, Reiss-Engelhorn-Museum,
Mannheim).

Wat is een sauvegarde?
Volgens Van Dale’s woordenboek: ‘1. Vrijgeleide;
2. Boven de ingang van een
klooster, hospitaal e.d.
aangebracht wapen dat
dient tot vrijwaring van het
huis tegen inkwartiering,
rekwisitie (= vordering) e.d.’
In de Bossche encylopedie
wordt over een dergelijk
wapen opgemerkt dat de
heer die dit wapen liet
aanbrengen “het gebouw en
de bewoners daarvan onder
zijn bescherming nam.”
Op de voorgevel van de
kapel van het Kapucijnenklooster in Velp is eveneens
het wapen van Karl Philpp
van Neuburg aangebracht.
De kapel is in dezelfde tijd
als de Luciakerk gebouwd.
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Bij de (destijds nieuwe) kleuterschool aan de Molensingel staan
van links naar rechts: zuster Luciana, Wilhelmien (Mieke) van Sambeek, Rini Spanjers, zuster Leonita,
zuster Rudolphine en zittend juffrouw Leny.

Schoolbel
Op 23 maart mocht ik als voorzitter van
onze vereniging de foto-expositie in het
Raadhuis openen over het onderwijs in
Ravenstein. De werkgroep beeldarchivering had mij dat gevraagd en ze hebben
mij daar een groot plezier mee gedaan.
Ik kreeg daarmee namelijk de kans om
de werkgroepleden te bedanken voor de
tijd en moeite welke zij in de voorbereiding hadden gestoken en om de aanwezigen te wijzen op de enorme meerwaarde die foto’s krijgen als ze goed worden
gerubriceerd zodat ze vindbaar zijn op
het wereldwijde web en als ze worden
voorzien van het bijbehorende verhaal
(wie-waar-wat-wanneer).
Om de meerwaarde van dat laatste te benadrukken gaf ons lid Peter van de
Hoogen tijdens de opening een lezing
over hoe het onderwijs in onze gemeente was georganiseerd, aangevuld met
zijn eigen ervaring als schoolgaand
‘menneke’ vanuit Huisseling. Voor velen een feest van herkenning.
Met het luiden van een oude schoolbel
opende ik de expositie en daarmee is een
oude wens in vervulling gegaan. Toen ik
begin jaren 70 op de Mariaschool zat,
werd het begin van de lessen aangekondigd met precies zo’n bel. Dat wilde ik

ook wel een keer doen maar dat voorrecht was voorbehouden aan een zesdeklasser. Ik zat nog maar in de tweede bij
juffrouw Van Rossum. Nu mocht ik.
Eindelijk.
De expositie bevat uiteraard een groot
aantal klassenfoto’s uit lang vervlogen
tijden maar ook van recentere datum en
ze geven zo een mooi tijdsbeeld. Ook als
je niemand op de foto’s kent. Ook als je
nooit in Ravenstein of een van de kernen
op school hebt gezeten.
Mijn eerste klassenfoto kan ik trouwens
nog goed herinneren want daar sta ik
niet op. Het was op de kleuterschool aan
de Molensingel bij zuster Leonita (zie
foto). Toen de foto’s werden gemaakt
was ik ziek thuis met de bof. Dat ik niet
op de foto sta vond ik niet erg maar die
foto werd gemaakt op een plaats welke
normaal gesproken verboden terrein
was voor ons kleuters: aan de achterkant
van de school op de trap richting de
gracht. Het schooltje staat er niet meer,
de trap is weg, ik heb me er bij neergelegd. Fijn dat ik wel een keer de schoolbel heb mogen luiden.
Winfried de Luij
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