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Foto Jan Barnard
De foto van Wim Nass bij zijn overlijdensbericht in het vorige nummer (nr.19, december 2019, p. 27) was van Jan Barnard.
Grote gezinnen in Demen/Dieden
In blad nummer 16, december 2018, staat een artikel over de grote gezinnen in Demen/Dieden. Piet Strik trouwde met Hanna Arts en ze kregen veertien kinderen. Dit
is niet juist. Piet en Hanna kregen vijftien kinderen. Een kind stierf op 7 jarige leeftijd na een ziekbed.

Handel per briefkaart
Tegenwoordig worden bestellingen en andere berichten van bedrijven per computer (e-mail) afgehandeld. Ruim een eeuw
geleden gebruikten ze daarvoor briefkaarten. Op 31 december 1914 kreeg J. Beerens in Ravenstein een kaart van Distilleerderij-Likeurstokerij De Helm uit
Rotterdam. Daarin schreef de firma dat
ze van Beerens ‘10 manden en 7 fusten’
retour hadden gekregen en ook een ‘anker’ en een ‘vat’. De inhoud daarvan zal
bestaan hebben uit dranken, zoals bier,
wijn of jenever. J. Beerens stond in die
tijd ingeschreven als koetsier en stalhouder in de Marktstraat.
Interessant is de lijst met namen, de afzenders van de manden en fusten. Ze
kwamen allemaal uit omliggende plaat-

sen en verkochten hoogstwaarschijnlijk
drank in hun café of winkel. De naam H.
van Helmond verwijst naar een café (De
Klok) op Maasdijk 61 in Neerlangel. Piet
van Aar had een bierhuis in Huisseling
aan de Hamstraat 6 (tot 1921). Jan de
Luij werkte als loodgieter in Ravenstein,
zijn vrouw Anna Goets beheerde een
café in het pand Maasdijk 50 in Neerlangel. M. van Rossum behoorde tot een familie in Herpen met café en kruidenierswinkel. Theodorus van de Rijdt had
in Deursen een boerderij annex café. Th.
van Gulick-Willems beheerde café de
Zwarte Raaf aan de Graafsestraat, destijds gemeente Huisseling.
Met dank aan Bert Vleming en Jeroen Arts.
Andere bronnen: Neerlangel vertelt, van
1900 tot heden, 2005; genealogieonline.nl.

Postbus 28
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: het boek over Ravenstein
is verschenen.
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Het Ravenstein-boek in
vijf vragen en antwoorden

door Aad Vernooij

Verkoop

Waarom dit boek?
In 2014 begon ik aan een bibliografie:
een lijst van publicaties over de geschiedenis van Ravenstein. Oud-archivaris
Henk Buijks, die ik raadpleegde, merkte
toen op: “de conclusie zal zijn dat een
goed overzicht van de geschiedenis van
Ravenstein ontbreekt”.
Die bibliografie is er gekomen en op de
website gepubliceerd. Een kleine tweehonderd publicaties over (het Land van)
Ravenstein worden daarin gerecenseerd.
Daaruit bleek: dat er veel publicaties over
deelonderwerpen bestaan; dat er vooral
is gepubliceerd over de periode tot 1800
en dat de 19e en 20e eeuw er bekaaid van
af komen. Wat ook opviel: omliggende
dorpen hadden inmiddels wél boeken of
boekjes over hun geschiedenis.

Wat werd de opzet van het boek?
De volgende stap: interviews met oudere
inwoners. We begonnen in 2016. In totaal zijn circa twintig mensen geïnterviewd over het dagelijks leven vroeger:
huisvesting, kleding, eten en drinken,
werk, vervoer, vrije tijd. Daarmee hadden we nog geen boek.
Inmiddels was Peter van den Hoogen
aangesloten. We maakten een opzet voor
het boek waarin het accent zou liggen op
de 19e en 20e eeuw. Peter maakte teksten
over de ontwikkeling van Ravenstein
tussen 1800 en 2000 in grote lijnen.
Over bestuur, bedrijven, winkels, onderwijs en verenigingsleven. Ik beschreef
de eeuwen tussen 1400 en 1800.

telefoontjes en bezoekjes aan mensen
voor informatie en foto’s. Zo kreeg ik interessante verhalen en teksten boven water. Maar een verhaal zonder beeld is tegenwoordig geen verhaal. Dus speuren
naar foto’s en prenten. Waar zouden we
zijn zonder onze fotobank (7.767 foto’s
op 31 maart 2020).

Ravenstein 1360-2020 is te
koop voor € 30. Leden van de
Heemkundekring Land van
Ravenstein en van de KBO
krijgen een korting van € 5
op de verkoopprijs.
Het boek is te bestellen door
overmaking van het bedrag
€ 30/€ 25) op bankrekening
NL 71 RABO 0143 10 29 74
van de Heemkundekring
Ravenstein (onder vermelding van adres en nummer
ledenpas KBO). Het boek
wordt daarna gratis thuisbezorgd in Ravenstein en
naaste omgeving (gemeente
Oss).
Verzendkosten voor adressen
buiten de gemeente Oss
bedragen € 3.
Het totaalbedrag wordt dan
€ 33/28.

Hoe ziet het boek er uit?
Voor de eigenlijke afwerking konden we
Tonny Teuwisse inschakelen. Ze is sinds
2013 vormgever van ons blad Tussen Maas
& Erfdijk. Vele uren zat zij achter het
beeldscherm waarop zij teksten en foto’s
rangschikte. Met kritische opmerkingen
over de kwaliteit van foto’s of onduidelijke
tekst en spelfouten. Half februari waren er
240 pagina’s gevuld met teksten (geschat
aantal woorden: 55.000) en foto’s (geschat
aantal foto’s 420).

Hoe werd het boek gevuld?

Tot zover?

Daarmee stonden de muren en het dak
van het boek overeind. Daarna begon ik
met de afwerking en het interieur. Materialen: aanvullend archiefonderzoek,
raadplegen van kranten op internet (waar
zouden we zijn zonder delpher.nl), gebruik van artikelen in ons blad, mailtjes,

Is nu de hele geschiedenis van Ravenstein
beschreven? Antwoord: er staat veel in het
boek, heel veel. Maar dat is lang niet alles
wat er te vertellen valt. Er zijn honderden
verhalen, die nog verborgen zijn en op ontdekking wachten. Die komen in een volgend boek(?) Of in het blad.
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De mooiste tijd van Ravenstein
door Peter van den Hoogen
Rond 1980 was de mooiste tijd van Ravenstein: de werkgelegenheid was nog hoog,
alle woonwijken bijna klaar, het eigen politiebureau geopend, het nieuwe gemeentehuis in gebruik en de eigen pastoor nog actief in de Luciakerk. De politieke en bedrijfsmatige beslissingen werden nog ter plaatse genomen, ondersteund door plaatselijke banken en de eigen woningbouwstichting Maasland. Alle krotten in het stadje
waren, volgens burgemeester Combée, opgeruimd. Op dit moment is er sprake van
een dalend inwoneraantal en het gemeentelijk beleid is niet gericht op uitbreiding.

Jaren twintig: 900 inwoners
binnen de grachten
Begin jaren twintig van de vorige eeuw
was het kommer en kwel in Ravenstein.
Binnen de grachten, op slechts dertig
hectare, woonden alle 900 inwoners van
Ravenstein. De schaarse ruimte moest
gedeeld worden met onder meer de fabrieken van Meulemans en Suermondt,
het klooster en het gemeentehuis. De
veelal grote gezinnen hadden geen waterleiding of elektriciteit. Ravenstein
kende een beperkte werkgelegenheid en
lag geïsoleerd tussen de onvoorspelbare
Maas en Beerse Maas. De 900 inwoners
woonden met velen in een beperkt aantal slecht onderhouden woningen.

Buiten de grachten
Kaart bestemmingsplan Veerkamp
uit 1974.

Het Brabants Dagblad bracht het op 13
januari jongstleden als groot nieuws:
“Ravenstein is op 1 januari 2020 de
grootste daler in inwonersaantal van de
gehele gemeente Oss”: - 65 inwoners in
vergelijking met 1 januari 2019. Een jaar
eerder kopte de krant ook al: “In Ravenstein raakte het inwonersaantal na de fusie (2003) in een vrije val”.
Aangegeven werd dat Ravenstein sinds
de fusie met Oss al 250 inwoners minder heeft. Met in totaal 3059 inwoners is
Ravenstein nu kleiner dan Lith. De ontwikkeling past overigens in het gemeentelijk beleid. In het “Bestemmingsplan
Kom Ravenstein” van 2013 spreekt de
gemeente Oss bij herhaling over het
”conserverend plan”, zonder initiatieven
tot uitbreiding. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat ging eraan vooraf?

Eind jaren veertig werden de eerste,
ruim honderd woningen buiten de
grachten gebouwd in de Doolhof, de
Prinses Irenestraat, de Johan van Willigenstraat en de Graafsestraat. Via het,
nu nog bestaande, bruggetje kon nog gewinkeld worden binnen de grachten. De
nieuwe, grotere jongensschool en de eerste winkels buiten het stadje (Végé) volgen enkele jaren later.

Wijk Midding
Bijna tweehonderd woningen, veelal eengezinswoningen, ten zuiden van het stadje volgden in de jaren vijftig. Via een systeem van premie- A, B, en C woningen
werd eigen woningbezit gestimuleerd en
gesubsidieerd. Uit onderzoek in 1962
bleek een tekort aan sociale woningbouw.
In dat jaar werd de woningbouwstichting
‘Stichting Maasland’ opgericht en de

Tussen Maas en Erfdijk 20 | april 2020 | 4

Winkels in aanbouw van Jo van Tilburg (kleding) en Leo van Schaijk
(elektrische apparaten) aan de
Saksenweg en het Keurvorstenplein.

vraag naar premie-verhuurwoningen
onderzocht. Aan het Keurvorstenplein
werden nieuwe winkels gesitueerd.

Plan Schonenberg
In de jaren zestig werden ruim 300 woningen in plan Schonenberg gebouwd,
waarvan 150 huurwoningen van de woningbouwstichting ‘Stichting Maasland’.
Ze gaven onder meer woonruimte aan
de vele werknemers van de dichtbij gelegen fabrieken van Ravo, Salet en Van
Wijk en Boerma. Ook werden aan de
Mgr. Borretlaan de eerste nieuwe woonvoorzieningen voor ouderen gebouwd.
De Mgr. Zwijsenstraat werd de nieuwe
toegangsweg naar Ravenstein.

Veerkamp
Ongeveer 220 premie-koopwoningen en
huurwoningen, waaronder appartementen, kwamen er in de jaren zeventig in de
ruim opgezette nieuwe wijk Veerkamp, gelegen naast de eerder aangelegde Johan
van Willigenstraat en met een rondweg
verbonden met de dijk en de hoofdwegen.

Hanewinkelplaats) en in de jaren tachtig
(Walstraat, bibliotheek Marktstraat) de
gaten in het stadje opgevuld worden met
woningen in de stijl van de Bossche
School.

Groei
In veertig jaar, 1945-1985, is het aantal
woningen in Ravenstein gestegen van
nog geen 200 naar ruim 1350, dus bijna
een ver-zeven-voudiging! Bij een gemiddelde woonbezetting van 2,5 persoon
wonen er in die jaren tachtig ongeveer
3370 mensen in Ravenstein.
De sterke groei van Ravenstein had drie
redenen. De grote gezinnen van de jaren
dertig en veertig veroorzaakten een grote
vraag naar woningen voor de volgende
generatie. Door toenemende welvaart
kon de overheid de woningnood verminderen door gesubsidieerde woningen
aan te bieden.
Voor Ravenstein was bovendien de sterke groei van de werkgelegenheid in de
periode 1950-1980 een echte aanjager.

Het erf van de familie Schonenberg-Wilms, met één van de kinderen en de tractor met landbouwmachine ‘acrobaat’.
Op de achtergrond het woonhuis
‘De Roesterden’ van de familie Van
Stekelenburg aan de Mgr. Borretlaan. Aan beide zijden van deze
laan kreeg ‘Plan Schonenberg’
vorm.

De Weem
De ‘sprong’ over de Dorpenweg werd gemaakt. Bijna 300 woningen in Weem 1
en Weem 2 werden in de jaren 80 opgeleverd. Op 18 juni 1980 slaat burgemeester Bonnier de eerste paal voor de 4,5
miljoen gulden kostende sporthal in de
Weem. Kromland met 68 woningen en
Hoge Graaf met 66 wooneenheden worden de straten met de meeste adressen
van Ravenstein.

Binnen de grachten
Na jaren gewacht te hebben op subsidie
kunnen in de jaren zeventig (Dominee
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Straat in nieuwbouwwijk De Weem
begin 1980.

Met Meulemans, de Ravo-schoenfabriek,
Van Wijk en Boerma en de meubelfabriek van Salet, het gemeentebedrijf met
vijftig werknemers, de plaatselijke middenstand (geschat op vijftig zelfstandigen) en de Pius XII-mavo met dertig personeelsleden waren er eind jaren
zeventig in Ravenstein bijna 700 arbeidsplaatsen op een totaal van nog geen
1400 huishoudens c.q. gezinnen.

De fusie met Oss
De economische crisis in de jaren tachtig, de groeiende mobiliteit en de ontwikkeling naar schaalvergroting en glo-

balisering hebben veel effect op de
werkgelegenheid en de economische en
politieke zelfstandigheid van Ravenstein. Fabrieken sluiten en het aantal
winkels daalt met 75%. De eerder genoemde 700 arbeidsplaatsen verdwijnen bijna allemaal uit Ravenstein. In
2002 worden (eindelijk) de twee nieuwe
basisscholen gebouwd maar de “eigen”
mavo/vmbo moet enige jaren later sluiten.
Op 1 januari 2003 wordt de gemeente
Ravenstein onderdeel van de gemeente
Oss. De plaats Ravenstein heeft op dat
moment zo’n 3400 inwoners. De gemeente Oss kiest niet voor verdere groei
van Ravenstein. In de voorbije jaren is
het aantal inwoners met bijna 10% gedaald omdat in het totaal aantal woningen (1390) inmiddels iets minder personen per wooneenheid wonen (2.3). Het
wonen in het toeristische stadje binnen
de gracht is wel weer populair. Er zijn
daar nu bijna 300 woningen en appartementen. Echter, bijna 90% van alle inwoners van Ravenstein woont in de wijken buiten de grachten, gebouwd in de
periode 1945-1985. Ze gaan voor het
grootste deel werken en winkelen in de
omliggende grotere plaatsen.
Met dank voor de gegevens uit ‘Oss in
cijfers 2020’ van de gemeente Oss en
het adressenbestand van PostNL.

Van Claarenbeekstraat in aanbouw.
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Muntschat in de Landpoortstraat
door Marja van den Broek
Vaak wordt de archeologische werkgroep gevraagd of ze wel eens iets moois vindt.
Daarmee bedoelt men de geldelijke waarde van een vondst. Als we in het veld aan
het graven zijn, zijn er altijd wel omstanders die grappen of we ‘de schat’ al gevonden hebben. Niets spreekt zoveel tot de verbeelding als een schat. Maar... daar
doen we het niet voor, een vondst is voor ons een inkijkje in het leven en de geschiedenis van vroeger.
In het centrum van Ravenstein is echter
wel een keer een heuse muntschat gevonden. In 1981 begon de heer Kuijpers
uit Geffen in alle vroegte te graven op de
binnenplaats achter het voormalige postkantoor aan de Landpoortstraat. Hij had
opdracht gekregen de verstopte riolering
te verhelpen. Postkantoorhouder Vervoort wist nergens van en later in de
morgen bleek dat het probleem van de
riolering bij de politiepost lag. Inmiddels
had Kuijpers 21 munten gevonden, vijf
gouden en zestien zilveren. Na wat geruzie met zijn baas, bracht hij de munten
naar het politiebureau. De munten werden later dat jaar geveild. Ze brachten,
na aftrek van commissie, ƒ 7500 op, te
verdelen tussen de staat, als eigenaar van
de grond, en de vinder.

Goud, zilver en vals
De oudste munten van deze vondst zijn
een in Brussel geslagen patagon uit 1631
van Philips IV en een dukaton uit 1640,
ook uit Brabant, beiden van zilver. Het
jongste exemplaar is een gouden munt
uit 1767.
Op één na zijn de munten in goede staat.
In het blad ‘De Muntkoerier’ staat dat de
munten waarschijnlijk niet lang na 1767
zijn begraven. Een bewijs geeft de auteur
hier niet voor. De waarde bedroeg indertijd ongeveer ƒ 62. Dat bedrag kwam
overeen met het inkomen van een arbeider voor vijf maanden werk. De gouden
munten waren: twee halve gouden rijders, één uit Utrecht en één uit Overijssel, allebei geslagen in 1761. De andere
drie gouden dukaten waren geslagen in
1759 (Utrecht), 1762 en 1767 (Holland).
Opmerkelijk is dat de oorspronkelijke eigenaar een valse munt had toegevoegd

aan zijn schat: een valse Utrechtse daalder uit 1692. De verzilverde munt had in
de grond zijn glans verloren en was direct herkenbaar als vervalsing. Ook door
het gewicht van 8,29 gram ( hoort 15,5
gram te zijn) viel de munt door de mand.

Vragen
Er blijven nog wat vragen over. Waarom
begroef de eigenaar zijn geld? Was er in
die tijd een militaire dreiging of een aanstaand faillissement? Zaten de munten
ergens in, een zakje of kistje? In de berichtgeving is hier niets van terug te vinden. Waren de munten een verzameling
of gebruiksgeld? Gezien de ouderdom
van de munten lijkt het om een verzameling te gaan.

Fotobijschriften
De foto’s die we hebben van de munten
zijn van slechte kwaliteit. Daarom hebben we ervoor gekozen om foto’s van gelijksoortige munten te gebruiken.

Zilveren 3-gulden stuk, 1682 Kampen/Overijssel, Muntmeester: Jacob Ridder, muntmeesterteken:
ridder te paard (links naast het
hoofd). Een zijde met de Nederlandse maagd met omschrift HAC
(religione) NITIMVR HANC (libertatem) TVEMVR (Op dit (geloof)
steunen wij, deze (vrijheid) beschermen wij (regeerprogram van
de Republiek der Verenigde Nederlanden). Keerzijde: MO.NO.
ARG.CIVIT.CAMPENSIS ( moneta
nova argenta stad Kampen).

Gouden dukaat 1762 Holland,
Muntmeester: Wouter Buck, Dordrecht. Op de ene zijde staat een
soldaat in harnas met de tekst:
CONCORDIA-RES PARVAE-CRESCVNT (Door eendracht groeien
kleine zaken = Eendracht maakt
macht) HOL (Holland). Aan de andere zijde de tekst: MO:ORD:
PROVIN.FOEDER BELG.AD LEG.
IMP. (Moneta Ordinum Provinciarum Foederatarum Belgii Ad Legem Imperii, Munt van de Staten
der Verenigde Provinciën van Nederland volgens de wet van het
Keizerrijk.)
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door Marjanne TermorshuizenArts

Ben Arts, alias verzetsman
Hein de Leeuw
Over verzetsman Ben Arts, alias Hein de Leeuw, heeft zijn dochter onlangs twee
artikelen gepubliceerd. Arts was in de oorlog gemeentesecretaris in Herpen en
later in Ravenstein. Hij speelde in de oorlog een belangrijke rol in het verzet in
deze regio. Hieronder een samenvatting van de teksten van Marjanne Termorshuizen-Arts. Zij is op 5 mei 1949 geboren te Herpen als dochter van Ben Arts en Walda
van der Sijp. Haar teksten verschenen in het blad van de Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers, ’Strijdend Nederland’.

Ben Arts, alias Hein de Leeuw.

Grafsteen op het kerkhof in Herpen.

Ben Arts (1912, Wijchen) doorloopt de
middelbare school, HBS-B, aan het Carmelcollege in Oss en volgt daarna een
opleiding tot notaris. In 1935 gaat hij
werken bij de gemeente Herpen. Burgemeester van de gemeente Herpen is Victor van der Sijp en met zijn dochter Walda zal Ben na de oorlog trouwen. Zij is
tijdens de oorlog koerierster. De Leeuw
is dan leider van een verzetsgroep in
Herpen.
Na het begin van de Arbeitseinzatz, in
mei 1943, komt de illegaliteit in de streek
pas goed op gang. Allerlei papieren worden ‘gecreëerd’. Zo wordt drukker Van
Doorn uit Oss specialist in de gele Landbouw-ausweise en Hein met zijn goede
vriend Dirk (Versmeeten verzetsnaam
van Frits Lancée, red.), bekwamen zich
steeds meer in het namaken van handtekeningen van plaatselijke bureauhouders en boerenleiders uit de omtrek. In
de raadzaal van de gemeentesecretarie
van Ravenstein vinden intussen de ‘verkledingen’ plaats van de vaste koeriersters naar Amsterdam en andere plaatsen in Nederland.
In de loop van 1943 wordt van bovenaf geprobeerd de bestaande verzetsgroepen te
bundelen en onder te brengen in de LO, de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Hein wordt aangewezen tot
LO-contactman voor Nijmegen. Later
wordt hij rayonleider van het gebied Oss,
Ravenstein en Maas en Waal. Vanuit de LO
ontstaan in 1943 de KP’s of Knokploegen,
de militante vleugel van de organisatie.

Knokploeg
Omdat hij het niet eens is met de houding van de burgemeester van Ravenstein, sinds 1943 ook van Herpen, duikt
De Leeuw in mei 1944 onder en gaat hij
full-time verzetswerk doen. Hij verricht
ook Knokploegacitviteiten, onder andere
samen met de KP Margriet in Den
Bosch. Deze laatste regelt de schutters
voor de liquidatie van NSB-burgemeester Apeldoorn van Oss, de opvolger van
de ‘gedoken’ Louis de Bourbon.
De ‘goede’ politie van Oss, heeft de groep
Herpen en Berghem zelf om ingrijpen
gevraagd, omdat de situatie in Oss en
omgeving door deze burgemeester onhoudbaar is geworden. Sinds zijn benoeming moeten de agenten van Oss bijna
dagelijks huiszoekingen doen en worden ze gedwongen jonge mannen op te
pakken ter wille van versterkingen bij de
Duitse vliegvelden van Kessel en Keent.
Tijdens een vergadering in ‘café de Keurvorst van de Pfalz’ in het centrum van
Ravenstein (het heet dan nog hotel Van
Hall) wordt Apeldoorn ten slotte op 10
augustus 1944 doodgeschoten door Miel
(Willy) en Chris (Bart) van de KP Margriet. Hein is in de omgeving te zeer bekend om zelf te kunnen schieten. De
schutters worden door hem en een kameraad, ieder via een andere stadspoort,
met de fiets in veiligheid gebracht.

Ordedienst
Na de bevrijding van Brabant krijgt Hein
de Leeuw het aan de stok met de Orde-
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dienst (OD). De OD is al aan het begin
van de oorlog door beroepsmilitairen opgericht met het doel na de bevrijding van
Nederland orde en rust te handhaven. Er
zitten vooral burgemeesters, notarissen
en andere hogere burgerlijke autoriteiten in. De districtscommandant van de
OD, burgemeester De Bourbon van Oss,
vond dat Hein nu wel genoeg illegaal
werk had gedaan en verbood hem daarmee door te gaan. Hij moest zich geheel
ter beschikking houden van de OD, die
in de naaste toekomst voor haar bestuurstaak geroepen zou worden. Ook de burgemeester van Ravenstein heeft een aanvaring met De Leeuw.

Stoottroepen
De Leeuw sloot zich in september 1944
aan bij de Stoottroepen om de geallieerden te helpen bij het bevrijden van Nederland. Hun eerste wapenfeit is de bevrijding van Den Bosch.
Op 9 november 1944 meldt Hein de
Leeuw dat hij met zijn overblijvende knapen voorlopig in Dreumel zit. Daar is de
groep Herpen namelijk naar toe gegaan
om de verzetsmensen van Maas en Waal
bij te staan in hun moeilijke taak om de
over de Waal crossende Duitsers en andere ongure elementen tegen te houden.
Zijn groep wordt onderdeel van de ‘7de
Compagnie Stoottroepen Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten (SNBS)’.
Hein treedt na de vorming van de 7e Compagnie toe tot de Inlichtingendienst van
de Stoottroepen en zal vervolgens verbindingsofficier worden van het 1e Bataljon
Regiment Brabant van de Stoottroepen.

Aanvaring met Militair Gezag
De Leeuw komt in aanvaring met een luitenant-kolonel van het Militair Gezag over
de manier waarop hij over de burgemeester van Dreumel heeft gerapporteerd: “dat
de toon, welke U in deze stukken meent
te kunnen gebruiken mijns inziens de
perken van een gedisciplineerd militair
verre te buiten gaan. Ik stel er prijs op rapporten te ontvangen, doch wensch geen
stukken van U te krijgen, waarin U een
oordeel uitspreekt over dragers van het
Nederlandsche Gezag op de wijze zooals

Ben Arts, derde van rechts.
U dit meent te moeten doen.”
Volgens zijn dochter is “Hein de Leeuw
de exponent geweest van de denkwereld
van het actieve middenkader in de strijd
tegen de Duitse bezetter…. Bijkomend
probleem was dat hij zich genoodzaakt
voelde ook een vorm van verzet te plegen
tegen hoger geplaatsten of ‘autoriteiten’.…In feite liep de samenwerking met
andere mensen uit het veld altijd het
beste.” De Leeuw was het niet eens met
het herstel van de oude orde in Nederland; “…dat men weer met de oude knapen aan ging pappen…niet dat we precies revolutionair zijn, maar het maken
van schoon schip was na vier lange jaren
van zwijgen, zeker nodig.”

Onderscheiding
Na zijn uit-dienst-treden in 1945 bleef
hij zich zeer actief inzetten voor de sociale belangen van oorlogsvrijwilligers. Op
zijn initiatief en dank zij zijn doorzettingsvermogen werd reeds in 1946 opgericht de Bond van Oud Stoottroepers
(BOS) die naast een ideële doelstelling
tevens tot doel had het verlenen van materiële, morele en sociale steun aan oudstoottroepers.
Hij keerde na de oorlog terug naar Ravenstein, eerst als gemeente-ontvanger
en later als gemeentesecretaris. Hij
woonde met zijn gezin in Herpen.
Op 20 september 1969 kreeg hij van
Prins Bernhard een koninklijke onderscheiding.

Ben Arts en Walda van der Sijp bij
een anti-tankkanon in de tuin van
oud-burgemeester Van der Sijp in
Herpen. Tot 1955 heeft het kanon
daar gestaan. Het was buit gemaakt door de stoottroepen van
Hein de Leeuw bij de bevrijding
van Den Bosch.
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Dagboek: soldaten in Ravenstein
Begin september 1939 verbleven de soldaten Peter Hoogenhuijzen en Kees van
Gent uit Leerdam in Ravenstein. Zij waren, 22 jaar jong, met hun regiment infanterie gemobiliseerd in Oost-Brabant. Van Gent hield een dagboek bij. Hieronder de
aantekeningen van hun korte verblijf in Ravenstein.
“Vrijdagmorgen zag ik de kapitein lopen
met zijn stafkaart en daaraan schatte ik het
noord-oosten van Noord-Brabant langs de
Maas; het werd Ravenstein waar de spoorlijn den Bosch-Nijmegen over de Maas gaat.
Vlak aan de rivierdijk moesten we uitstappen, want het station stond bijna
twee kilometer terug. Het eerste bataljon
zat ook in dezelfde trein, die moesten
van Ravenstein naar Mill lopen, je moest
maar geluk hebben.
Wij, het derde bataljon, bleven dicht bij
de overweg in een meisjesschool (de Mariaschool, red.) vlak naast het nonnenklooster, wat natuurlijk moeilijkheden
opleverde met de sanitaire voorzieningen. In de kortste keren de boel verstopt,
dus werd er een latrine gemaakt…
De spoorbrug werd bewaakt door de
snorre(n)sectie, met allemaal een snor,
vandaar de naam. Een vrijgevochten spul
als dat was. Als ze gingen zwemmen
kwam ‘t hele zaakje de uiterwaard oprennen, gooiden hun kleren links en rechts
van ’t lijf – zwembroek hadden ze nog
nooit van gehoord – en doken in de Maas.

Hoe lang we precies in Ravenstein zijn
geweest kan ik niet zeker zeggen, vermoedelijk een dag of tien, want zover ik
weet maar één zondag. Die zondagmorgen komen we in dat mooie kleine kerkje; ik kwam bij de notabelen in de bank.
Met de kol(l)ekte stapte de man naast me
uit de bank en stopt met gelijk de kol(l)
ektezak onder mijn neus. Daar was ik
niet op bedacht, dus moest hij even geduld hebben.
Elke dag het mooist denkbare weer, eten
deden we buiten bij de keukenwagen en
een wespen, onvoorstelbaar; elke hap
moest je uitkijken niet zo’n geel kreng
mee naar binnen te krijgen.”
Teksten uit het dagboek over hun verblijf in Oss zijn gepubliceerd in het blad
van de stichting De Werkende Mens:
Tussentijds, jaargang 25, najaar 2019.
Het is digitaal te lezen op:
www.dewerkendemensoss.nl.
Met dank aan Teus Hoogenhuijzen, zoon van
soldaat Peter Hoogenhuijzen.

Stellingen graven in Zeeland; uiterst links Van Gent, uiterst rechts
Hoogenhuijzen.
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De sporen op de gordingen
Voormalig café D’n Dijk wordt gerenoveerd en kreeg een nieuw dak. Voor de nietingewijde die op de Maasdijk het werk gadeslaat, werden half maart ronde palen
op horizontale balken bevestigd. Volgens de bouwkundige was er sprake van ‘sporen’ die op ‘gordingen’ werden bevestigd.
In juni 2016 werd het café door brand
zwaar beschadigd. De aanbouw aan de
oostzijde ging grotendeels verloren. Uit
politie-onderzoek bleek dat de brand was
aangestoken. Lange tijd was er onzekerheid over de toekomst van het pand. In
december 2018 kon het Brabants Dagblad melden dat er een oplossing was ‘na
jarenlang getouwtrek tussen gemeente,
de verzekering en eigenaar Netty Verstegen.’ Marco de Kok, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf, had het gebouw gekocht.

Nieuwbouw
Sinds vorig jaar (2019) is er gewerkt aan
het pand. Er is een nieuw gebouw opgetrokken in de plaats van de aanbouw aan
de oostzijde. Dit voorjaar wordt er gewerkt aan het oorspronkelijke café dat
nog grotendeels overeind stond. Het
kreeg een nieuw dak; in maart was de
opbouw van dat dak goed te volgen.
In plaats van de rechthoekige balken van
het oude dak worden nu ‘ouderwetse’
ronde palen gebruikt, die in de bouwwereld spoor of dakspar worden genoemd.
Volgens het woordenboek Bouwkundige
termen: ‘betrekkelijk dun stuk hout, rond
of rechthoekig van doorsnede dat van de
dakvoet tot de nok loopt.’ Ze worden
vastgemaakt aan de gordingen. Een gording is volgens het handboek een ‘houten ligger, aangebracht in de lengterichting van een kap.’

Rijksmonument
Het café heeft in de loop der jaren verschillende eigenaren en namen gekregen, waaronder Oranjehotel en café Van
Zummeren, naar de eigenares, de weduwe Wilhelmina (Mien) van Zummeren-van Lamoen. Zij trouwde in 1941
met Gerard Beerens. Na hen was het

’t Pumpke’, ‘Ons Thuis’ en ‘D’n Dijk’. In
2000 is het pand ingeschreven als rijksmonument. Volgens het Monumentenregister dateert het pand uit het midden
van de negentiende eeuw maar heeft het
een oudere kern. De latere aanbouwen
dateren uit 1880 en 1960.

De sporen (ronde palen) worden op
de horizontale gordingen bevestigd.

Cultuurhistorisch belang
Het heeft volgens het register ‘cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van het rivierengebied, namelijk
de stichting van herbergen aan de
dijk.’Het is ook ‘van architectuurhistorisch belang door de sobere stijl en detaillering ... Het is tevens van belang vanwege de architectonische gaafheid van
het exterieur.’
Anno 2020 is er niet langer sprake van
een herberg aan de dijk. Na de verbouwing herbergt het pand geen hotel- of
cafégasten meer, maar appartementen.
Met dank aan Wim Walk
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Een klap die lang nadreunde
door Aad Verooij
Veel inwoners van de voormalige gemeente Ravenstein hebben er herinneringen
aan: de bomaanslag op het compressorstation van de Gasunie in 1972. Het was een
klap waarvan iedereen in de omgeving wakker werd. Zelfs veertig jaar later werd
er nog over gesproken. De aanslag was groot nieuws in Nederland.

Op een terrein tussen Ravenstein en
Overlangel was in 1970 een compressorstation van de Gasunie gebouwd. Bijna
heel Nederland was toen overgegaan op
aardgas uit Groningen. Op zondag 6 februari 1972 rond vier uur ’s ochtends
klonken verschillende explosies. Er was
brand ontstaan waardoor een gasleiding
ontplofte. Later bleek dat de leiding door
een bom was vernield. Diezelfde nacht
was ook een bom geplaatst bij een Gasunie-station in het Overijsselse Ommen.
Die bom was echter niet ontploft.

Herinneringen
In 2012, veertig jaar na de aanslag, kwamen omwonenden uit Overlangel en inwoners van Ravenstein aan het woord bij
Omroep Walraven. Er werden maar liefst
vijf uitzendingen aan gewijd. Direct betrokken bij de brand waren Jan Visschers
uit Ravenstein en Arnold van Uden uit
Overlangel. Zij waren medewerkers van
de Gasunie en kwamen als eersten op
het terrein. Ze slaagden er na enkele
uren in om een afsluiter dicht te draaien,
zodat de gastoevoer ophield en de brand
uitdoofde. Van Uden liep in een brandwerend pak naar de afsluiter terwijl Jan
Visschers hem in een greppel verderop
aan een touw vasthield.
Riek van Dijk uit Overlangel keek vanuit

haar huis uit op het terrein van de Gasunie. Ze zag ’s nachts een ‘grote paddenstoel van vuur’. In de loop van de ochtend kwam de politie door de straten:
bewoners moesten Overlangel verlaten.
“Dat was heel angstig. Het leek de oorlog
wel. Ik heb de foto-albums van de kinderen meegenomen.”
Bij de familie Manders was twee dagen
eerder dochter Lianne geboren. Vanwege de evacuatie van Overlangel werd zij
met haar moeder per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. Haar moeder
werd als ‘vluchteling’ ingeschreven.
’s Avonds waren ze weer thuis.

Ruiten gesprongen
In Ravenstein waren bij de winkel van
Den Ouden in de Marktstraat door de
klap de etalageruiten van zijn winkel
naar binnen gesprongen. Veertien dagen later vond hij nog steeds stukjes glas
in de winkel. Er waren nog meer ruiten
gesneuveld in Ravenstein. De Gasunie
maakte bekend dat ze de schade zou vergoeden die niet door de verzekering
werd gedekt. “Dat heeft heel wat voeten
in de aarde gehad”, herinnert Theo den
Ouden zich (bijna vijftig jaar later).
Joop van den Berg van de rijkspolitie in
Ravenstein vertelde dat hij de avond vóór
de aanslag een Franse auto had zien
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staan in de buurt van het Gasunie-terrein. Hij vond dat verdacht en sprak de
drie inzittenden (twee mannen en een
vrouw) aan. Maar omdat zijn Frans gebrekkig was, drong hij niet aan om de
kofferbak open te maken. Van den Berg:
“Dat is mijn geluk geweest. Als ik die explosieven had gevonden weet ik zeker
dat die Algerijn mij koud zou hebben gemaakt.” Later zou hij in Parijs twee van
de drie uit de auto identificeren.

Muziektheater
De verhalen die jarenlang de ronde deden over de aanslag leidden in 2013 tot
het muziektheaterstuk ‘In Vuur en
Vlam’. Een productie van 160 vrijwilligers: muzikanten, toneelspelers, decorbouwers, kostuummakers, enz. Omwonenden van de Gasunie keken vier
avonden naar een spektakel, waarin Arabieren de aanslag pleegden terwijl een
‘opstandige puberdochter Monique…
met haar vriendje Bas tijdens een romantische wandeling de explosies van
dichtbij meemaakte’.

Hoofdcommissaris Blaauw
De aanslag kwam later ook in andere
media weer voor het voetlicht. Het televisieprogramma Andere Tijden had in oktober 2001 een uitzending onder de titel
Terrorisme in Ravenstein. Zoals de titel
aangaf ging het daarin vooral over de
mogelijke daders en hun banden met
terroristische organisaties. Aan het
woord kwam onder andere politieman J.
Blaauw, later hoofdcommissaris in Rotterdam.
Blaauw schreef over deze zaak in zijn
boek Dossier Blaauw, memoires van een
oud-hoofdcommissaris van politie (2004).
Hij was vier dagen na de aanslag gevraagd om het onderzoek naar de aanslag te leiden. Hij werd gezien als een
doortastende crime-fighter die een opleiding had genoten bij de Amerikaanse
FBI. Maar ondanks enkele aanwijzingen
kon hij geen daders vinden.
Eind 1972 kreeg hij vanuit Frankrijk te
horen dat de mogelijke daders waren
aangehouden (voor een ander vergrijp).
Hij reisde toen naar Parijs en woonde

het verhoor bij van de Algerijn Lamri
Bouhadiche en de Francaise Thérese Lefèvre. Bouhadiche verklaarde dat hij samen met een andere Algerijn van de Palestijnse organisatie Zwarte September
de aanslag in Ravenstein had gepleegd.
Lefèvre hield haar mond. De twee werden niet uitgeleverd aan Nederland. Het
motief van de aanslag bleef onopgehelderd.

Terrein van de Gasunie met dubbel
hekwerk en camera’s.

Bewaking
Bij sommigen zat de schrik van die klap
in februari 1972 er nog lang in. De kinderen van de familie Manders uit Overlangel durfden daarna niet langs het
Gasunie-terrein te fietsen, aldus hun
moeder. Burgemeester Bonnier vroeg
om meer bewaking, en die kwam er ook.
Er staan nu twee rijen hoge hekken, er
zijn camera’s geplaatst en medewerkers
houden het terrein in het oog.
Het gasstation bleef een veiligheidsrisico. Het is één van de 272 bedrijven in
Nederland die vallen onder het Besluit
Risico’s Zware Ongevallen. De omwonenden zullen er mee moeten leren leven. De Gasunie laat ze een kijkje nemen op het terrein tijdens open dagen,
licht ze in bij de aanleg van nieuwe installaties en waarschuwt ze als met veel
lawaai gas wordt ‘afgeblazen’.

Bronnen
• Omroep Walraven (www.omroepwalraven.nl), Veertig jaar
na de klap, de Gasunie, 30 januari t/m 3 februari; Theaterstuk over de Explosie bij de
Gasunie, 19 maart 2012; Voorlichting veiligheid Gasunie, 28
april 2005.
• J.A. Blaauw, Dossier Blaauw,
memoires van een oud-hoofdcommissaris van politie, 2004.
• Andere Tijden, 16 oktober
2001.
• Jan Maarten Frequin, Overlangel na explosie internationaal
nieuws, Brabants Dagblad, 1
april 2000.
• BHIC Gemeente Ravenstein,
Verslag van de brand in de
compressorinstallatie van de
Ned. Gasunie te Ravenstein,
op 6 februari 1972.
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Piet Elemans
door Jeroen Arts

Een Ravensteinse architect
naar de ‘Gemeentelijke Teekenschool’
aan de Sint Luciastraat 4. Hij was er de
beste leerling; iets wat hem nog een Koninklijke medaille opleverde.

Avondtekenschool

Het gezin van Piet en Johanna Elemans-van den Hoogen met hun kinderen Jan, Anneke, Henk, Ria, Dorry,
Piërre, Loek, Sylvia en Richard. Bron:
Fam. Elemans-van Eeden, Oss.

Het echtpaar Piet en Johanna Elemans-van den Hoogen. Bron: Rob
Elemans, Geldrop

Piet Elemans is op 22 juni 1893 geboren
te Ravenstein als zoon van Jan Elemans
en Maria Kroonen. Zijn geboortehuis is
de huidige Kolonel Wilsstraat 8, waar
zijn ouders een herberg en stadsboerderij runnen. Hij was de jongste van het
gezin en had drie zussen en twee broers.
Jan en Maria kwamen beiden van oorsprong uit Huisseling.
Als jongste zoon van het gezin was er
niet de mogelijkheid om het bedrijf van
zijn ouders over te nemen. In die tijd
was er geen beroepsopleiding. Een beroep werd in de praktijk geleerd. Hij
ging daarom werken bij zijn oom, Sylvester Kroonen, die in Huisseling een
timmerbedrijf had. Het bedrijf was gevestigd aan de Grotestraat, in het ouderlijk huis van Sylvester en Maria, nu de
Boerenbond. Piet kreeg er een gedegen
bouwkundige praktijkopleiding en volgde daarnaast schriftelijke cursussen bij
de PBNA voor het diploma bouwkundig
opzichter-tekenaar.
Na het behalen van dat diploma is hij
gaan werken op het architectenbureau
Estourgie in Nijmegen als bouwkundig
tekenaar en later als bouwkundig opzichter. Daarnaast ging Piet ook nog

Piet was vanaf 1922 directeur van deze
‘Avondtekenschool’. Het bewijs dat hij
bekwaam was in het lesgeven aan de Ravensteinse tekenschool toont de ‘Akte
van bekwaamheid voor nijverheidsonderwijs’ van 21 maart 1925. In 1926
diende Piet bij het gemeentebestuur een
verzoek in ‘tot het beschikbaar stellen
van één der lokalen voor het geven van
onderwijs in de bouwkunde’ voor enkele
uren per week in de zomermaanden. Er
werd akkoord verleend.
In 1922 startte Piet samen met Jan Eichelsheim een eigen architectenbureau,
in combinatie met een parttime-functie
als technisch ambtenaar van de gemeente Ravenstein (vanaf 1927) en als directeur van de avondtekenschool. Zijn eerste grote project was Klooster Nazareth
dat hij samen met Jan Eichelsheim ontwierp. Piet werd in dat jaar ook parttime
gemeentearchitect.
In 1924 ging Piet zelfstandig verder. In
1927 werd Piet benoemd in de Schattingscommissie voor de Inkomstenbelasting.
Vanaf 19 mei 1927 was Piet ook onbezoldigd gemeenteveldwachter. Hij werd daartoe benoemd door de gemeenteraad van
Ravenstein. Naast zijn drukke baan en bijbaan als veldwachter had hij ook nog de
tijd om lid te worden van de plaatselijke
vrijwillige brandweer als commandant.

Negen kinderen
Op 12 oktober 1926 trouwde hij met Johanna van den Hoogen uit Reek. Zij was
indertijd inwonend hulp in de huishouding bij een welgestelde familie die in
‘In den Moriaen’ woonde; dus feitelijk in
dezelfde straat als Piet. Johanna heeft
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daar zeker wel eens uit het raam gekeken, waarbij ze haar oog heeft laten vallen op de toevallig passerende Piet Elemans. Zij kregen negen kinderen, vijf
jongens en vier meisjes.
Na hun huwelijk gingen zij wonen op
het adres Grotestraat C12 (nu 14) in
Huisseling. Het kantoor bevond zich in
een aanbouw aan het huis. Het huis was
gebouwd door de familie Van ZuijlenElemans die de naastgelegen boerderij
bezaten. De twee woningen deelden vanaf toen een gezamenlijke inrit. De boerderij is later verkocht aan Drikus Wilms
en werd in de jaren 60 afgebroken om
plaats te maken voor het kantoor van de
Boerenleenbank.
Het architectenbestaan was in de jaren
twintig en dertig niet eenvoudig vanwege
de ernstige economische crisis met grote
werkloosheid, vele faillissementen en de
moordende concurrentie in de bouwwereld. Pas na de Tweede Wereldoorlog
kwam een groei van allerlei soorten opdrachten zoals taxaties van oorlogsschade
aan gebouwen voor verzekeringsmaatschappijen en bouwplannen voor de wederopbouw van allerlei soorten gebouwen.

Jongensschool
In de jaren van de wederopbouw kwam
het architectenbureau tot ontwikkeling.
Piet kreeg belangrijke ondersteuning
van zijn oudste zoon Jan die in 1954 aan
de TH Delft afstudeerde als bouwkundig
ingenieur. Piet begon aan zijn laatste
grote project: een jongensschool naar de
stijl van een Engelse hallenschool. Jan
werd bij het project betrokken. Voor
hem was dit het eerste grote project.
Piet Elemans voerde de directie over
“Het bouwen van een zesklassige jongensschool met speelplaats en rijwielberging plus een gymnastieklokaal met
handenarbeidlokaal en diverse nevenruimten. Het terrein staat bekend als
’t Bogertje. Voorheen stond op deze locatie de tabaksboerderij van de familie Van
Tilburg. De aannemer is W. van der Pas
uit Oss. Tot december 2002 is er les gegeven in het gebouw. Het is in 2005 gesloopt. Inmiddels staat hier een appartementengebouw.

Tweede kantoor
In 1956 kwam ook zoon Henk in het bedrijf. De naam werd gewijzigd in Architectenbureau Elemans. In 1959 werd
een tweede kantoor opgericht aan de
Spoorlaan in Oss waar Jan en Henk het
bureau verder deden uitgroeien. Op enig
moment werkten er vier van de vijf zonen van het gezin.
Die groei van het bureau heeft Piet nog
kunnen meemaken. Hij bleef tot aan
zijn dood betrokken bij het bedrijf. Hij
overleed op 22 mei 1964. Uit het huwelijk van Piet en Johanna kwamen negen
kinderen, 23 kleinkinderen en 38 achterkleinkinderen voort. Jan en Henk bleven
tot 1990 op het bureau (in Oss) werken.
Anno 2020 heeft kleinzoon Peter de leiding samen met Bart van den Hork.

Het laatste grote project van Piet
Elemans: de jongensschool aan de
Graafsestraat.

Met dank aan de familie Elemans.
Voor meer informatie: http://www.huisseling.nl/huisselingers/

Henk Elemans over zijn vader
“Vader is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd vakman. Ik ben later nog
veel bouwvakkers, aannemers en collega-architecten in onze regio tegengekomen die naar mij toe met veel respect over vader hebben gesproken.
Naast zijn werk is vader een enthousiast lid geweest van de Stadsharmonie OBK waar hij heel verdienstelijk in speelde als trombonist. Dat heeft
hij jarenlang gedaan. Vader is ook jarenlang bestuurslid geweest van OBK.
Bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders heeft
de Harmonie voor ons huis een aubade gebracht, waarna ze met marsmuziek door de voordeur van ons huis naar binnen liepen en via de rechte
gang door de achterdeur weer naar buiten. Dat geluidsvolume in ons huis
zal ik nooit vergeten”.
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door Aad Vernooij

Van Zanten: schoenmakers
van vader op zoon
Frans van Zanten kwam in een kinderwagen naar Ravenstein. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en werd schoenhersteller. Zestig jaar later beoefent hij dat
vak nog steeds. Je kunt hem aantreffen bij Schoenmakerij Wilco in Boxmeer.

brug in september 1944 verwoest. Frans
bleef ongedeerd omdat er een deur over
de kinderwagen heen was gevallen. Ze
trokken toen in bij de familie van Uden
in de Luciastraat.

Frans van Zanten in zijn werkplaats bij zijn schuur-uitpoetsmachine.

Eigen baas

Het vroegere gereedschap van de
schoenhersteller. Daaronder de
spijkerbak.

Een hamer, een stuk glas, een rasp, een
uitsteekmesje, een schaar en een schoenmakersmes.
Frans van Zanten laat de gereedschappen zien, die zijn vader gebruikte. Meer
was er niet nodig (behalve lijm) om
schoenen te herstellen. Vader Arnold
van Zanten begon in 1947 een schoenmakerij in de Prinses Irenestraat, waar
toen de eerste woningen buiten de gracht
waren gebouwd. ”Hij werkte eerst aan
het voeteneind van ons bed; een ruimte
van 1 meter 20 bij 60 centimeter. Later
in een slaapkamer. In 1958 bouwde hij
een werkplaats bij ons huis.”
Het gezin kwam in 1944 naar Ravenstein. Moeder Truus Stoots vluchtte met
de kinderwagen, waarin baby Frans lag,
weg van het gebombardeerde Nijmegen.
Zij kwam uit Ravenstein en had er familie en kennissen. Ze woonden eerst in
een huis op het terrein achter het gemeentehuis (nu de Reinoutshof). Dat
werd bij het bombardement op de spoor-

Na de oorlog werkte zijn vader eerst een
tijdje bij de Ravo-fabriek. Hij kon daar
niet wennen aan de hiërarchische verhoudingen. “Ze moesten ’s morgens eerst
op de knieën om te bidden.”
Hij wilde eigen baas zijn. Maar met een
gezin van acht kinderen was dat niet
eenvoudig.
“Mijn vader maakte en repareerde soms
schoenen in ruil voor een zij(de) spek,
een worst of melk.
Hij hield stiekem een varken zodat we
vlees hadden. ’s Morgens vroeg brachten
we het varken naar slager Van Haeren;
het vlees werd uitgebeend door slager
Van Tilborg. Van het geslachte varken
ging er ‘zwijgvlees’ naar de buren en de
gemeentesecretaris.”
De kinderen moesten al vroeg meehelpen. Schoenen ophalen en wegbrengen
naar Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg, Herpen, Huisseling, Neerloon en
Overlangel.
Frans ging met de fiets naar de ambachtsschool in Nijmegen, bij de Broeders van Liefde. Daar leerde hij het
schoenenvak. Thuis werkte hij al snel
mee. Hij herinnert zich dat zelfs de oude
spijkers van de schoenen werden hergebruikt. De kromgetrokken spijkers
moest hij weer recht tikken.
Na school werkte hij een tijdje bij de
schoenfabrieken Swift en Robinson in
Nijmegen. Daarna bij de Ravo-fabriek.
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Vader Arnold van Zanten in zijn
werkplaats, begin jaren 60. Aan de
muur hangen de gerepareerde
schoenen.

Hij had een vakopleiding en kon alle machines bedienen. Blijkbaar wekte dat afgunst. Hij werd door een chef afgesnauwd. Zijn vader: ‘Kom maar naar
huis, ga daar maar zitten.’ Hij werd er op
uit gestuurd om klanten te zoeken: fietsen naar Niftrik en Hernen en van daar
naar Neerloon, Overlangel en Herpen. Er
waren toen drie schoenmakers in Ravenstein: Peters, Stokkermans en Van Zanten.

Mister Minit
Toen Frans wilde gaan sparen om te
kunnen trouwen, ging hij elders werken.
Eerst halve dagen in Nijmegen. Zijn vader wees hem op een advertentie in het
Brabants Dagblad: ‘Zelfstandig werkend
schoenhersteller gezocht’. Hij moest
naar Amsterdam om te solliciteren. Helemaal naar Amsterdam, het adres weet
hij nog: Kalverstraat 107. Hij werd aangenomen en werkte tien jaar in de hakkenbar van Mister Minit bij V&D in
’s Hertogenbosch. Bij dat bedrijf maakte
hij promotie, hij werd trainer in een opleidingscentrum; later was hij trainingsmanager. Bij een reorganisatie kwam
Frans op straat te staan, na een dienstverband van 27 jaar. Na enkele jaren
werkloosheid kon hij schoenhersteller
worden bij Schoenmakerij Wilco in Boxmeer. Daar werkt hij al 22 jaar, nu nog
twee dagen per week.

Het schoenenvak is veranderd. Vroeger
werd er alleen met leer gewerkt, nu
wordt er veel kunststof gebruikt. Het
was destijds veel handwerk, nu werkt hij
machinaal. Maar hij heeft nog wel de
oude techniek geleerd. Voor zijn diploma ‘meester schoenmaker’ moest hij een
muiltje helemaal met de hand maken, inclusief het twijnen van het garen en het
stikken (‘aflappen’) met een varkensharen borstel.

Overlevingsdrang
Hoe kijkt hij terug op het gezin waarin
hij opgroeide?
“Als je werkte kon je verder komen. Mijn
vader is in de oorlog opgepakt om ‘Stiefel’ (hoge schoenen, laarzen) te maken
in Duitsland. Tot twee keer toe wist hij te
ontsnappen. Hij liet zich onder een trein
binden die naar Nijmegen reed. Daar
riep hij naar mensen en werd hij losgesneden. Die overlevingsdrang hebben
wij geërfd. Als ik van school kwam uit
Nijmegen, 17 kilometer ver, moest ik
daarna weer op de fiets om schoenen
weg te brengen. Ik zaagde tientallen
fruitbomen om en maakte er kachelhout
van. En iedere week de rode tegels in de
keuken boenen voor mijn moeder.”

Broer Henk brengt een kruiwagen
stenen voor de fundering van de
werkplaats.

1962: op de ambachtsschool in
Nijmegen.
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door Aad Vernooij

Sportief in de
vorige eeuw
Foto’s van de expositie Sportief Raventein in de vorige eeuw die vanaf 1 april in
het Raadhuis getoond zouden worden.
De expositie is vanwege de coronacrisis
uitgesteld.

Foto boven: In 1986 werd in Herpen het ‘wereldkampioenschap
Blèk Goie’ georganiseerd. Het is
een bijzondere variant op jeu de
boules, alleen gespeeld in Herpen.
Vroeger door jongens op het
schoolplein, sinds 1988 door leden
van de Herpense Blek-Goi Vereniging ‘De Pot en de Poter’. Op de
foto werpt kastelein Van de Brand
het blik (een rond stukje metaal),
waarmee knikkers uit een cirkel
(de pot) gegooid moeten worden.
Foto Ruud Rogier.
Foto midden: Vrouwenploeg (met
drie jongens) van volleybalclub
Voreo in 1995 of later. Vlnr Carmen
van Kan, Ynske Peperkamp, Marianne Willems, Vera Gallé, Sacha
van de Burght, Mariëlle van Oosteren, Freek Kuijpers, Twan Loeffen,
Mark Smits, Marij Vermeulen.
Foto rechts: Biljartclub op de binnenplaats van ‘De Keurvorst’ in Ravenstein. Boven vlnr Kees van den
Heuvel, Jan de Luij, Dorus Maas
(Bros), Driekus Kocken, Johannes
Leo. Onder vlnr Frans de Goeij, Gerardus Maas en Gerrit Hombergen. Foto BHIC.
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Tafeltennis in het Patronaatsgebouw in Ravenstein. Foto Stadsarchief Oss, Daan Scholte.

In 1950 werd de korfbaltak van
SDDL (Sport Demen-Dieden-Langel) opgericht en het eerste twaalftal samengesteld.
Staand vlnr Door Schepens, Willemien van Huisseling, Josefien van
de Ven, Marie Kuijpers, Fien van
Beuningen, Coba van Huisseling.
Knielend vlnr Cato van de Ven, Nel
Kuijpers, Sjaan van Huisseling, Cis
Brands, Marietje van Gelder, Marie
Brands. Tiny Bominaar had het
uniform ontworpen. Het was een
doorknoopmodel en het moest
over de kleding gedragen worden.

VV Ravenstein 1953, Kampioenselftal van 1952-1953. Staand vlnr G.v.d.
Linden, H. Heessen, J. Verstegen,
H. de Best, G. van Uden, B. Wiegmans, M. Maassen, A. Strik, P. Vervenne en G. Stortelder. Zittend
vlnr: P. Suppers, J. Geurts, P. Elemans, F. van Doorn, J. van Uden,
H. v.d. Heuvel, J. van Zuylen en
H. Waijers. Op de achtergrond het
Veerhuis aan de Maasdijk.
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Stadsgids Greetje van Susteren-Van den Broek:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

‘Torentjes Luciakerk geven mij
thuisgevoel’
“Ik ben op 21 juni 1944, de eerste zomerdag, in Heerlen als oudste van drie dochters geboren. Ik heb daar mijn MULOen Middenstandsdiploma gehaald en
daarna zijn we naar Echt-Susteren verhuisd. Tot 1966 heb ik in Heerlen op het
hoofdkantoor van de mijnen gewerkt. Ik
zat op de afdeling die statistieken van het
ziekteverzuim bijhield. We registreerden tevens de verwijzingen, ook in statistiekvorm, van de huisarts naar de specialisten b.v. oog- of oorarts om zicht te
krijgen op de ziektebeelden. De laatstgenoemde gegevens gingen dan door naar
de ziekenfondsen die daar dan weer beleid op maakten. Dat was een heel ande-

re manier van werken dan nu met de
hulp van de computer…

Prins Claus
In 1966 ben ik met Henk van Susteren
getrouwd, een echte Ravensteiner. Ik
heb Henk tijdens familiebezoek in dit
mooie stadje ontmoet. Annie Verhoeven, van de cafetaria en het winkeltje
met zaden en vogelvoer en de moeder
van o.a. Bart Verhoeven, was een zus van
mijn vader.
Na mijn huwelijk werkte ik o.a. in Ravenstein bij de Gezinszorg en Maatschappelijk Werk; ik verzorgde de loonadministratie. De gezinszorg was toen
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nog een zelfstandige stichting. Als ik terugdenk aan het grootboek en alles wat
erbij komt kijken…
Ik heb ook bij de Gasunie gewerkt. Daar
was ik secretaresse én enige vrouw. Het
was een leuke tijd daar! Toen bij de bouw
het hoogste punt werd bereikt, mocht ik
de vlag hijsen. Prins Claus zou voor deze
gedenkwaardige gebeurtenis naar Ravenstein komen, maar helaas, hij kon
wegens ziekte niet aanwezig zijn. Had ik
me voor niets zenuwachtig gemaakt.

Cursus
Ik wist al veel over Ravenstein en de inwoners door de verhalen van mijn man.
Ik heb altijd veel interesse in geschiedenis gehad en op een gegeven moment
zocht ik verdieping. Toen de cursus voor
stadsgidsen in 2008 voorbij kwam, heb
ik me meteen aangemeld. Wat een geweldige geschiedenis heeft Ravenstein!
Vooral het ontstaan en de betrokkenheid
van Jan van Valkenburg, de heer van
Borne, Sittard én Susteren.

Van Susteren

Sint Luciakerk
De Sint Luciakerk is vooral van binnen
mijn favoriete plek om over te vertellen.
De geschiedenis is in samenhang met de
Garnizoenskerk compleet. Het verschil
is zó duidelijk te zien. De ene kerk zo
eenvoudig, de andere zo mooi versierd.
Ook het ontstaansverhaal is bijzonder.
De Garnizoenskerk, 1641, voor de Staatse troepen die hier gelegerd waren om
de Spanjaarden tegen te houden en de
Sint Luciakerk, 1735, kon gebouwd worden door de opbrengsten van de loterij.
De plafondschilderingen zijn prachtig,
de doopvont en het Smitsorgel zijn
uniek. Ook het praalgraf van Johan van
Willigen en zijn vrouw, hij organiseerde
de loterij, is bijzonder. Dit is het enige
graf met grafsteen in de kerk. Welgestelde inwoners konden in de crypte begraven worden.
De twee torentjes van de Sint Luciakerk
zijn markant in het landschap. Als je
vanuit het noorden over de brug rijdt
dan zie je ze fier boven de bomen uitsteken. Dit geeft me altijd een ‘ik ben thuis
gevoel’.”

Er wonen in Limburg heel veel mensen
met de naam Van Susteren. Mijn man is
heel in de verte een afstammeling van
die familie. Dat wij zo verbonden zijn is
ook heel bijzonder. Mijn man heet Van
Susteren, ik kom uit Echt-Susteren en
vanuit Limburg kom ik naar Ravenstein.
Hoe kan het zo lopen?

Intiem stadje
Ravenstein is een intiem stadje. Hoewel
het klein is, is er veel te bekijken. Prachtige huizen, de molen, die de hoogste
stellingmolen van Brabant is en fier op
het bastion staat. De vestingwerken met
het Philips van KleefBolwerck waar ik
graag over vertel; maar als Martin Jan er
is, laat ik het graag aan hem over. Zoals
hij kan vertellen…
De grachten liggen mooi om het stadje
heen, er is veel groen en dan het zicht op
de tuinhuisjes en het Leerlooierijmuseum. Echt prachtig.
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Ad Kocken uit Huisseling
door Joke de Ridder

Zondagsspek, doorgeefkleding
en bedevaarten op de fiets
Ad Kocken uit Huisseling is geboren in 1928. Een deel van zijn jeugd beleefde hij in
de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. In dit interview vertelt hij over het dagelijks leven in die tijd. Over het doorgeven van kleding, over de spekton en de varkensribjes van Arie de Bruin en over de bedevaarten naar Wittem, Handel en Reek.

Ad Kocken in het uniform van het
Eerste Garderegiment Prinses Irene Fuseliers, in Den Haag.

“Ons huis stond aan de Grotestraat, toen
nummer C28. Het is begin 1931 afgebrand door blikseminslag. We waren
toen met zes kinderen, in het nieuwe
huis is nog de tweeling geboren. De herbouw duurde ongeveer twee jaar. In die
periode ben ik opgevangen door Wout
Elemans in de Woordstraat. Broer Wim
ging met zus Marie naar de pastorie, de
oudste ging naar Piet van Aar (Landpoortstraat 8). Onze ouders en zusje verbleven in de boerderij aan de overkant
(oud huis van Van de Berg).
Mijn vader had een eigen bedrijf, was
timmerman, wagenmaker. Hij werkte
destijds aan de bouw van het Canisiusziekenhuis, waarvan een gedeelte werd
gesloopt. Voor de herbouw van ons huis
kreeg hij daarvan vijf raamkozijnen mét
rolluiken. In de goei kamer stond de
fiets, de zondagse fiets van ons vader.

Doorgeefssysteem

Het huis van de familie Kocken,
Grotestraat 33.

Ik was altijd deftig. Er was een doorgeefsysteem. Ik kreeg mooie kleding van
mijn broer en van mijn neven wier vader
makelaar was. Mijn vader liet zijn pakken keren: ‘Als het gekeerd is, is het net
als nieuw, als het niet gekeerd kan worden dan is het toch goed van pas’, zei hij
altijd. Mijn zussen kenden ook het doorgeefsysteem van kleding. Moeder en de
zussen naaiden zelf. Omdat mijn vader
altijd de baan op was, bij de boeren
kwam, hadden we heel veel tabaksbonnen in de oorlog. Die ruilden we tegen
kleding. Voordat ik in 1942 naar de technische school in Den Bosch ging droeg

ik nog een korte boks, zwarte kousen,
klompen. Ik had één paar schoenen, de
zondagse.
Maandag was wasdag. Op zaterdag werd
alle was verzameld. Om de was te koken
hadden we een fornuisketel van honderd
liter in de werkplaats. Doorsnee één meter. Het was een gemetselde bak waar
een ketel in paste, met onderin een rooster boven de vuurplaats. Die fornuisketel
had een dubbele functie: voor de was en
voor het buigen van hout voor sierkarren
en dresseerkarren in kokend water.

Eten en drinken
’s Morgens koffie, om 12 u altijd warm
eten na het bidden van het Angelus. Elke
dag soep, aardappelen, groenten. Op
woensdag gehakt. We hadden eigen
slacht: in een spekkuip/spekton in de
kelder. Ham in de schoorsteen, gedroogde worst. Zondags vlees. De slager kwam
aan huis. We aten verse groenten, boerenmoes, rode en witte kool. De kolen
hingen in het kippenhok ondersteboven
aan een spijker, dan bleven ze lang goed.
Veel stamppot, rijstepap, karnemelkse
pap, of over de aardappelen karnemelkse
saus: gekookte karnemelk met een kluit
boter erin. Ons moeder mengde in een
keulse pot één kilo margarine uit de winkel met één pond goei boter van de melkfabriek. We waren zuinig met smeren:
‘dik van leer (=brood), dun van smeer’.
Melk haalden we bij de boer.
Op het brood aten we spek of worst. Gekookt spek met roggebrood. Het wit om
te smeren, het vlees apart erop. Dan één
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of twee sneden met jam of suiker of zelfgemaakte chocoladeboter. Op zondag
kregen we zondagsspek, de achterham
van het varken. We dronken uit porseleinen bekers zonder oor. Om 16 uur
broodmaaltijd, om 21 uur gebakken piepers en dan met een volle maag naar
bed. Vrijdags aten we vis, stokvis, kabeljauw of zure haring.
Er was geen drank in huis, wel een fles
klare, die ging lang mee. Bier werd alleen
op de bouw gedronken. Dan haalden ze in
een kan van 2,5 liter bier voor het kapfeest.

Boodschappen
We deden boodschappen bij de Edah in
Ravenstein. Brood bij bakker Hombergen. Er waren veel bakkers in Ravenstein. In Huisseling één. De slager uit
Ravenstein kwam aan huis, slager Boll
of slager Verhoeven. De schoenmaker,
Piet Peters zat in de Nieuwstraat.
Arie de Bruijn kwam langs de deur met
varkensribjes. Voor één gulden had je
een meter ribjes. Arie woonde waar het
Glasmuseum was gevestigd. Er kwam
ook een kaasboer, Peperkamp uit Huizen of Monnickendam.
Uit Nijmegen kwam de scharensliep.
Om de twee of drie weken kwam de
joodse marskramer Leviticus uit Oss
met potten en pannen, verschillende
maten pispotten, schoenpoets. De marskramer bestreek een groot gebied met
zijn kar. Om tijd te winnen ‘at hij op de
kar’. In september 1939 heeft hij zich
verdronken uit angst voor de oorlog.
Voor ons bedrijf kwamen er vertegenwoordigers die de bestelling opnamen.
Gereedschappen, lijm, stenen en cement
werden gebracht. Beerens (voor van Gent
en Loos) of Tinus Taks uit de Landpoortstraat 17. Tinus was voerman. Die reed
elke week naar de markt in Nijmegen
met zijn bestellingen en op de terugweg
leverde hij die bij de mensen af.

Vervoer
Voor de oorlog fiets en handkar. Alles
werd per handkar naar het werk (de
bouw) gebracht. Vader deed onderhoud
voor Rijkswaterstaat (‘betalen wat-erstaat zei vader altijd’). Onderhoud aan

ponten en veerhuizen. Met de boot voeren we dan naar het betreffende werk
langs de Maas op het traject St. Andries
tot aan Heijen. Naar het voortgezet onderwijs in Den Bosch gingen we met de
trein. Ook naar Nijmegen om gereedschappen voor het bedrijf te kopen.
Als vader een opdracht had in Noord
Holland dan reed hij met de motor naar
Purmerend. Op zondagmiddag vertrok
hij. Daar bleef hij dan de hele week bij
zijn broer in de kost. Hij werkte 100
uren in de week. Zaterdags kwam hij
naar huis voor de schone was. Er was ook
een BBA-bus van Nijmegen naar Oss.

Ad Kocken en zijn vrouw Toos op
de Ruilverkavelingsbeurs in 1965,
waar zij hun doe-het-zelfwinkel
presenteerden.

Kerk
Mijn ouders waren zeer katholiek: Door
de week elke dag naar de mis om 7.30
uur. Zondags twee missen en het lof.
Kwam je uit de mis dan eten en dan kon
je weer aansloffen voor de volgende mis.
Vader werkte zondags niet. We bezochten bedevaartplaatsen. Op de fiets naar
Wittem, Sint Knillis in Zeeland, Handel,
Liempde, Sint Donatus in de Peel. Vaak
naar Velp bij de Kapucijnen. Vader
biechtte in Velp. Vader was een Antoniusvereerder. Negen dinsdagen noveen,
weer of geen weer, toch naar Velp. Toen
ik 17 of 18 jaar was moest ik op retraite.
Daar werd je bang gemaakt voor slechte
meisjes. Te dicht tegen een meisje gaan
staan was een zonde. Tot zelfs in militaire dienst was ik bang van meisjes in
de buurt.”

Tussen Maas en Erfdijk 20 | april 2020 | 23

Op zoek naar een blauwe kei
door Aad Vernooij
Er is een straatje dichtbij Ravenstein dat weinig mensen kennen. Het is een stukje
Graafsestraat dat in 1975 aan de andere kant van de snelweg A 50 kwam te liggen. In
1977 kreeg het de naam Blauwe Kei. Waar kwam die naam vandaan? Een zoektocht.

Dit straatje vanaf de Langakker/
Kalfsheuvel richting A50 heet
Blauwe Kei.

De gemeenteraad van Ravenstein besloot
op 20 december 1977 “het oude gedeelte
van de Graafsestraat, gelegen tussen de
Rijksweg 75 (nu A50) en de Kalfsheuvel,
‘De Blauwe Kei’ te noemen.”
Eerder, in de raadsvergadering van 8 november 1977, was het voorstel ingediend
om de naam ‘Hazeneind’ aan de straat te
geven. Volgens het verslag had raadslid
Henri Elemans in de vergadering kritiek
op de gekozen namen (er werden toen
meerdere straatnamen veranderd) en
wilde hij twee wijzigingen voorstellen.
Die wijzigingen zijn besproken in een
vergadering van de commissie Milieuhygiëne, grond- en pachtzaken. Het zou
kunnen dat Henri Elemans in deze vergadering met de suggestie is gekomen
van de naam Blauwe Kei.
In de stukken is niet terug te vinden
waarom deze naam is gekozen. Hij komt
niet voor op een kaart met oude veldnamen (afgedrukt in het boek ‘Huisseling
van verleden tot heden’ op p. 126/127).

Op meer plaatsen
De naam Blauwe Kei komt op meer
plaatsen voor. In Veghel zijn twee keien
uit de grond gekomen, maar de herkomst van deze keien is onduidelijk.
Theater de Blauwe Kei is er naar vernoemd. Bij Breda staat hoeve ‘De Blauwe Kei’, op de grens van de dorpen Teteringen, Ginneken en Bavel. De naam
zou gegeven zijn vanwege grenspalen
die op deze plek hadden gestaan. In Gemert werd in 1734 een boerderij gebouwd met dezelfde naam. De naam
zou afkomstig zijn van een hardstenen
traptrede bij de voordeur. De gebruikte
natuursteen werd ‘blauwe steen’ genoemd.
Bij Moorsel (onder Helmond) stond een
stenen grenspaal, “die gemaakt zal zijn
van Belgische hardsteen (arduin). In
onze regio noemen we dat soort veel gebruikte natuursteen ‘blauwe steen’ of
‘blauwe kei’. De grenspaal werd dan ook
vaak aangeduid met de naam Blauwe

Tussen Maas en Erfdijk 20 | april 2020 | 24

Kei. Een naam die later zelfs voor het gehele gebied rond de grenspaal ging gelden.” (jantimmerscultuurhistorie.nl)

Gerechtsstenen
In de publicatie Noord en Zuid uit 1884
staat over deze blauwe steen het volgende:
“In de middeleeuwen waren groote blauwe steenen gerechtssteenen, zij lagen dikwijls op een hoogte onder een ouden
boom. In de steden vond men ze terug,
zooals te Nijmegen en te Tiel; te Leiden
een achthoekigen, die tot in 1614 in gebruik was. Bij Ouddorp vindt men een
heuvel, een voormalige vliedterp, de Blauwe Steen geheeten; op den top lag
een blauwe steen, waarop tot het jaar 1791
de ban werd gehouden over burgerlijke
en polders-zaken (B. Boers, Beschr. v. Goeree en Overflakkee). Vonnissen, door de
stedelijke overheid uitgesproken, werden
op den blauwen steen voltrokken.”

Tussen akkers
De blauwe stenen dienden ook als afscheiding tussen akkers: “Ondergrondse
kavelstenen dienden vaak als perceelsbegrenzing. Bovengronds werd boven die
steen een tweede steen of verklikker geplaatst. (Frans Theuws en M. van der
Heijden (redactie), Archeologie van de
Brabantse Akkers, 141-142). Die praktijk
werd bevestigd door Jan Elemans in zijn
boek ‘Woord en wereld van de boer’
(over het dialect van Huisseling). Hij
schreef dat grenskeien soms illegaal
werden verplaatst om de akker te vergroten. Om die praktijken tegen te gaan verborgen sommige boeren een tweede
steen of kei onder het origineel.

Terug naar de Blauwe Kei in Neerloon.
Ongetwijfeld heeft daar in de buurt een
steen gelegen. Misschien om een oude
grens af te bakenen tussen Neerloon en
Huisseling. Of als afscheiding tussen
twee akkers.

Kaart van 1970 waarop de loop van
de Graafsestraat te zien is; met
stippellijnen de toekomstige A50
en Dorpenweg.

Met deze kaart kon de gemeenteraad zich buigen over de voorgestelde nieuwe straatnamen (met
blauwe pen aangegeven) na de
aanleg van de A50, destijds Rijksweg 75 genoemd.

Offersteen
Er is een verklaring voor deze naam die
nog veel verder teruggaat. Die verklaring
stond in 1934 in de Provinciale Noord
Brabantsche en ’s-Hertogenbossche
Courant. Hij gaat terug naar ‘de levenswijze onzer oudste voorvaderen’, die ‘in
den lenten-nacht, het groote, hevig
schoone’… Paasfeest vierden bij ‘dezen
blauwen steen, den heiligen offersteen,
waar de priesteressen des avonds de offervuren brandden.’ Aldus Gerh. Kr.
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Trabant leeft nog steeds voort
door Jan Ploegmakers

Voor veel mensen is het een verrassing: ‘Het Trabantje’ leeft nog steeds. Er moet
wel opgemerkt worden dat het wordt gebruikt bij een feestje of uitje. In Haren bij
café D’n Dort staat een aantal exemplaren. Deze zijn te huur voor een ritje in de
regio.

Café d’n Dort heeft zelf geen auto’s in
eigendom. Landelijk is er een organisatie “Etienne Trabant” die vanaf verschillende locaties de mogelijkheid biedt om
in deze oldtimer een tocht te maken:
Brabietoer nr.18. Deze tocht voert langs
historische landgoederen, uitgestrekte
polderlandschappen en uiterwaarden.
Vanuit Haren/Berghem rijdt men in
oostelijke richting naar Cuijk en vandaar
gaat de rit via Mill en Langenboom naar
Zeeland en tenslotte binnendoor naar
het startpunt.

de technologische vooruitgang in de
communistische wereld; in 1957 lanceerde de Sovjet-Unie de eerste satelliet
in een baan om de aarde.

Importeur Van Hoek
Op 21 april 1961 meldde Van Hoek’s Automobielindustrie uit Ravenstein in een

Maatje
De Trabant komt uit de Oost-Duitse autofabriek VEB Sachsenring Automobilwerk in Zwickau. De naam Trabant
komt in beeld nadat er een prijsvraag is
uitgeschreven. De naam betekent ‘Maatje’ (trawant). Veel bezitters van de Trabant beschouwen hun auto als hun maatje, een deel van de familie. De naam
verwijst ook naar Erdtrabant oftewel satelliet. De auto werd het toonbeeld van
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brief aan de burgemeester van Ravenstein dat het bedrijf de importeur gaat
worden van Trabant. Bij de brief heeft
Van Hoek’s Automobielindustrie een
prospectus gevoegd zodat de burgemeester zich een beeld kan vormen “inzake
de technische eigenschappen, vorm en
uitvoering van deze wagens”. Van Hoek
was daarvoor fabrikant van de Hogravrachtwagens.
Van 24 april tot en met 13 mei 1961 was
er een tentoonstelling van alle typen Trabant in het pand van Van Hoek’s Automobielindustrie aan de Stationssingel in
Ravenstein.

Per trein
De auto’s kwamen vanuit Duitsland per
spoor naar Ravenstein. Het station had
toen nog een bescheiden goederenemplacement. Voor diverse mensen staat
het beeld van de goederentrein vol met
Trabantjes nog helder op het netvlies. De
auto’s werden via een schuine laadbrug
van de trein gehaald. Daarna brachten
personeelsleden van Van Hoek de auto-

mobielen naar de fabriek aan de Stationssingel.
In 1961 gingen de eerste Trabantjes in
Nederland rijden. Het waren er toen
189. Eén jaar later kwamen er al 200 bij.
In 1963 kwam de teller op 1485, en een
jaar later waren het al 3781. Tot aan mei
1965 zochten 3000 Trabantjes hun weg
door Nederland.

Boven en linkerpagina: advertenties voor de Trabant in
Nederlandse kranten in 1966.

Op de Automobiel RAI in Amsterdam
midden jaren zestig presenteerde Trabant de Camping-Combi voor 4175 gulden; de gewone Trabant Combi kostte
toen 3975 gulden. De Trabant Bestel was
te koop voor 3575 gulden. In een folder
van de importeur werd gemeld dat er al
honderd dealers over heel Nederland
waren. In 1967 werd Binckhorst Auto &
Motor in Den Haag de nieuwe importeur.
Nu kan de liefhebber nog steeds in een
Trabant rijden. Is het een hang naar nostalgie? Of zijn de Trabantjes net als de
Eendjes cultauto’s geworden?
Met dank aan Rinie Arts.
Oost-Duitse folder waarin de
Trabant werd aangeprezen.
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De 100 van Ravenstein
In de zomer start in het Noordbrabants
Museum in ’s-Hertogenbosch de expositie: Asjemenou! De Nederlandse populaire
cultuur in 100 voorwerpen. Twee journalisten van de Volkskrant kwamen op het
idee voor deze expositie naar aanleiding
van een tentoonstelling van Marilyn
Monroe-memorabilia die werd besproken tijdens een redactievergadering die
eindigde met de vraag: Welke voorwerpen zouden we aantreffen in een hypothetisch museum van de Nederlandse
cinema?
Uiteraard is het ze gelukt 100 voorwerpen te verzamelen. Het gaat van de eerste Philips cd-speler via de typemachine
van Annie M.G. Schmidt, de pijp van
Harry Mulisch en de pet van de Film van
Ome Willem naar een patatje kapsalon.
U leest het goed. Gelukkig staat de eerste
Daf er ook bij. Dat doet mij als Daf-verzamelaar dan wel weer goed. Op de website van het Noordbrabants Museum
kunt u alle 100 voorwerpen zien.

Bossche bol
Stel dat we een dergelijke expositie met
Ravenstein als lijdend voorwerp zouden
inrichten. Wat zouden dan de 100 voorwerpen moeten zijn? Halen we de 100
eigenlijk wel? Ik doe een voorzetje.

Wat denkt u van een schaaltje bitterballen van Dékro, een Bossche bol van Van
Mook en de dipsaus van Donato? En om
bij de voedingsmiddelen te blijven: een
zak mengvoer van Meulemans. Verder
natuurlijk een BMW van Alimpo. Of nog
liever een antieke Hogra vrachtwagen.
Natuurlijk mogen het middeleeuwse
stratenplan, de vestingwerken en wat
Bossche School-architectuur niet ontbreken. Dan heb ik het nog niet gehad over
het schilderij van Kolonel Wils, de aap in
het dierenverblijf bij ’t Laantje en het kogelgat in het kozijn van de Keurvorst.
Een vlag van de Vrijstaat Ravenstein zou
ook niet misstaan. Asjemenou! Die 100
hebben we zo bij elkaar!
Winfried de Luij
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