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De ‘Boerenbond’ in Ravenstein is half
juli definitief dicht gegaan. Daarmee
komt een einde aan een stukje geschiedenis van samenwerking en belangenbehartiging voor en door boeren. Die geschiedenis begon in 1897 met de
oprichting van een afdeling van de
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in Huisseling. Daarnaast
ontstonden andere vormen van samenwerking zoals een boerenleenbank, een
onderlinge verzekering en een coöperatieve zuivelfabriek.
Aanjager van deze initiatieven was pater
Gerlacus van den Elsen, een Norbertijn
uit de abdij van Berne in Heeswijk. Hij
werd de ‘boerenapostel’ genoemd. Zijn
geboortehuis, een boerderij in Gemert,
is nu het Boerenbondsmuseum. Van
den Elsen vond gehoor bij gemeentesecretaris en later burgemeester Albertus
van der Wiel. Hij was de eerste voorzitter
van de NCB-Huisseling, tot 1924. Later
vormden boeren het bestuur. Ze staan
allemaal genoemd in het boek van Henri
Elemans: Honderd jaar de hand aan de
ploeg, NCB Ravenstein-Herpen, 1996.
De NCB stimuleerde het initiatief tot een
coöperatie om gezamenlijk veevoer,
kunstmest en andere producten in te kopen. Deze ‘Handelsraad’ kocht in 1918
het graanpakhuis van de firma Hercken-

rath-Coenen. Tegelijkertijd sloot men
zich aan bij de Centrale Handelsvereniging (CHV) in Veghel, de overkoepeling
van de aan- en verkoopcoöperaties in
Noord-Brabant. In 1964 fuseerde de
Ravensteinse coöperatie met die in
Herpen. Niet lang daarna kregen boeren
veevoer en kunstmest van elders aangeleverd. De ‘boerenbond’ werd een winkel
voor burgerklanten. De eigenlijke boerenbond, de NCB, bleef, maar veranderde van naam en heet nu Zuidelijke Landen Tuinbouw Organisatie (ZLTO).
Het pakhuis aan de Mgr. Zwijsenstraat
is in 1909 gebouwd. Het is een rijksmonument. Volgens het monumentenregister heeft het “cultuurhistorische
waarde als herinnering aan de sociaaleconomische geschiedenis van de provincie” en architectonische waarde “als
een goed en redelijk gaaf voorbeeld van
een volgens traditionele technieken gebouwd pakhuis, dat door de opvallende
gevels een belangrijke rol speelt in het
aanzien van de stad.” De aanbouw met
de winkel dateert uit latere jaren.
Bronnen: Huisseling van verleden tot heden, 2012; T. Duffhues, Voor een betere toekomst, Het werk van de Noordbrabantse
Christelijke boerenbond voor bedrijf en gezin, 1896-1996, Nijmegen, 1996.
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Duizenden speelden
zomeravondvoetbal

door Peter van den Hoogen

Door de baby-boom van de jaren vijftig waren er in de vroegere gemeente Ravenstein rond 1970 veel jongens in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. De voetbalclubs Herpinia, SDDL, Ravenstein en OKSV beleefden hun top als het gaat om het aantal
leden en het aantal bezoekers, vooral bij de streekderby’s. Rond die tijd kwam ook
het Zomeravondvoetbal op. Soms met een dorp als basis maar meestal met één
van de vele café’s. Tientallen jaren werd op de lente-en zomeravonden en op zaterdagmiddag een competitie afgewerkt.
In 1975 bijvoorbeeld speelden 32 teams,
zo’n 500 voetballers, mee in de officiële
KNVB-competities in Herpen of Ravenstein. Met een formeel bestuur, een
goedgekeurd reglement, officiële KNVBscheidsrechters, een strafzakencommissie en een grote feestavond met prijsuitreiking werden de competities afgewerkt.
Bij spannende wedstrijden was de publieke belangstelling groter dan bij de
normale voetbalcompetities van eerste
elftallen.
Na ruim 45 jaar liep de belangstelling geleidelijk aan terug. De daling van het
aantal jongeren en steeds meer individuele sportbeoefening leidden ertoe dat in
2018 met maar vier teams de laatste
competitie werd gespeeld. Van het aantal café’s was nog geen kwart meer over.
Velen denken echter met plezier terug

aan die gezellige zomeravonden: ‘Wij
hadden een goei stel, bij Strijdlust, Kos
Koyer of de Maasstad!”

Competitie Herpen
De Herpse zomeravondcompetitie begon in 1971 op initiatief van Hent de
Kleijn, Jan Ploegmakers, Jan van den
Hoogen, Theke van Brakel en de (Herpse)
Peter van den Hoogen. De ploegen
speelden op de velden van Jan Willems
(nu ingang Cor van den Oever) en van
Wout van Rossum (De Brug). Met maar
liefst achttien teams werd van half mei
tot begin juli op vier avonden én op zaterdagmiddag gevoetbald. Diverse café’s
hadden twee teams zoals Bar D’n Bond,
de Sports, Petjesbar en Centrum. Daarnaast speelden onder meer de Gymclub,
Nooit Gedacht, Kos Koyer, de Brug,
Team Soos Pong-Ping, kampioen in
1974 en 1975 op veld Egbars nabij
het station.
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Strijdlust en Schutsboom. Meer teams
werden niet toegelaten. Dat was een van
de redenen dat Ravenstein een eigen
competitie startte in 1974. Eind jaren
tachtig liep de belangstelling terug. Er
bleven nog maar zes teams over. Het
Centrum, Sports 1 en 2 en De Brug gingen vanaf 1989 meedoen met de Ravensteinse competitie.

1974: Ravenstein
Op initiatief van Toon Jansen, Jaap Stevens en Antoon van der Loop werden in
1974, in de zaal van het Stationskoffiehuis, elftallen uitgenodigd om mee te
doen met een zomeravondcompetitie.
Op ’het veld van Egbars’ bij het station en
het veld van FC Huisseling werden de
wedstrijden van 2 x 30 minuten gespeeld.
Teams van het eerste uur waren Huisseling 1 en 2, Soos Pong-Ping, ’t Pumpke,
de Zwarte Raaf, Fut-Tuf, FC Deursen,
Maasstad, het Veerhuis, FC Vedder, de
Drie Sterren, Old Corner en de Vlaam.
Meestal werd met veertien tot zestien
teams gespeeld, met een groei in 1989
door de aanvulling van Herpse teams en
het gebruik van het (derde) veld van De
Brug in Herpen. In de jaarvergadering
in maart met alle teams werd beslist over
de competitie-opzet van dat jaar. Na
2000 kon steeds meer gebruik gemaakt
worden van de accommodaties van VV

Ravenstein, het sportpark van SDDL en
van Overlangel. Nieuwe teams werden
onder meer FC De Hoge Graaf, FC de
Keurvorst, FC Madhouse, FC Linders,
FC Den Hop, FC Elly’s Bar, FC Van den
Broek en FC de Kleine Oma (Thekes).
Theo van Lier was 25 jaar voorzitter en
Jaap Stevens maar liefst 33 jaar bestuurslid. In 2018 waren er nog maar vier
teams over: Huisseling, Madhouse, FC
Deursen en Thekes Yyoung Stars. De
onderlinge competitie in dat jaar was de
laatste van de ZAVR, het ZomerAvondVoetbal Ravenstein.

Elftal-foto van bestuursleden en
scheidsrechters van ZomerAvondVoetbal Ravenstein, gemaakt op
dinsdag 3 mei 1983. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
het ZAVR werd op die avond een
wedstrijd gespeeld tegen een
team met vertegenwoordiging uit
elk elftal dat meedeed aan de zomeravondcompetitie in dat jaar.
Staand vlnr: Leo van Uden, Joop
Verstegen, Theo van Lier, van Brakel, Anton van der Loop, Theo van
Rossum, H. van Asten, Toon Jansen
en Jaap Stevens. Gehurkt: Jacques
Dappers, Christ van Gaal, Jan van
den Hoogen, Theo Markese.
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Olympia, een bijzondere
voetbalclub

door Flip van Zuijlen

Olympia! Het was een bijzondere voetbalclub. Ontstaan uit een vriendengroep
halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw. Er werd gespeeld achter het koetshuis van notaris Van Mourik aan de Contre Escarpe.
Boven vlnr Flip van Zuijlen, Jan
Megens, Henk Damhuis, Harrie
van Susteren, Tonnie Hoppenbrouwers, Jan Vedder.
Beneden vlnr Martin Jan van Mourik, Tiny Megens, Ben van Wijchen,
Tonnie Wiegmans, Willy Hoppenbrouwers.

Aanvankelijk had de club een groot probleem. Het voetballen werd bemoeilijkt
door vier fruitbomen, die hinderlijk in
de weg stonden. Geen nood! Met bijlen
en aksen gingen de jeugdige voetballers
de bomen te lijf. Binnen enkele weken
waren ze alle vier geveld.
Oude deurstijlen dienden als doelpalen.
De lat werd gevormd door een touw. Er
was een heuse competitie met vier teams
(A, B, C en D), bestaande uit elk vier spelers. De kampioenen kregen een medaille omgehangen. Aan een schoenveter
hing een gefiguurzaagd triplex rondje,
wat de wereldbol moest voorstellen.
Alle wedstrijden stonden onder het toeziend oog van scheidsrechter Wiet van
Uden. Hij overzag het speelveld vanaf de
‘overdekte tribune’. Een oude deur fungeerde als dak. Als er gesteggeld werd

oordeelde Wiet en iedereen moest zich
bij zijn beslissing neerleggen (voorloper
van de VAR).
Hoogtepunt was de halfjaarlijkse derby
tegen de Doolhof onder aanvoering van
de gebroeders Van Susteren en de gebroeders Van Zanten. De wedstrijd
speelde zich af op het ‘klein veldje’ onder
aan de Bleek. Soms ging het er zo heet
aan toe dat de wedstrijd gestaakt moest
worden.
Tenslotte is de club aan eigen succes ten
onder gegaan. Steeds meer jongelui werden lid van Olympia. Het werd steeds
drukker en de overlast rondom het notariskantoor steeds groter. Op een goede
dag werd iedereen weggestuurd, om
daarna nooit meer terug te keren.
Olympia was ter ziele.
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Interview Theodora (Dora) Nas
door Aad Vernooij

Een 100-jarige uit
Ravenstein
Ze werd op 5 juni 1920 geboren in Ravenstein als dochter van slager Antonius Nas
die zich een jaar eerder in de Nieuwstraat had gevestigd. Tot haar zestiende jaar
woonde ze in het stadje. Daarna had ze veel verschillende woonplaatsen totdat ze
uiteindelijk in Oss terecht kwam. Theodora (Dora) van Opzeeland-Nas is nu 100
jaar en kan zich nog veel van haar jeugd herinneren.

Ansichtkaart Nieuwstraat.
Links Antonius Nas voor zijn
slagerij in de Nieuwstraat.

Dora van Opzeeland-Nas voor
haar geboortehuis in 2019.

“Mijn vader is geboren in Bemmel. Hij
was slagersknecht in Venlo en ontmoette daar mijn moeder (Wilhelmina Muiter). In 1919 kocht hij de slagerij van
Theeuwen in de Nieuwstraat (nu nr. 28).
Ik was het eerste kind van vier, twee jongens en twee meisjes. Onze naam schrijf
je met één s; in de Marktstraat zat bakker
Nass, met dubbel s. Dat was geen familie.
Ik ging naar de Mariaschool, bij de nonnen. Juffrouw Dekkers was mijn eerste
schooljuf op de lagere school. Na de lagere school heb ik op de naaischool gezeten. Er waren zes naaimachines en je
moest vooral werk van thuis meenemen;
kleren verstellen, kussenslopen maken.
De nonnen waren streng, onze rokken

moesten over de knieën vallen. Als dat
niet zo was moest er een stuk aan de rok
worden gezet. Mijn moeder hield daar
rekening mee en maakte jurken en rokken met een grote zoom.
We gingen elke morgen naar de kerk. ’s
Morgens om acht uur was de mis. Mijn
vader zat op het zangkoor, het Ceciliakoor. We kregen van hem wel te horen
dat we teveel kletsten in de kerk. En als
we op de bank wilden gaan zitten, duwden mensen achter ons terug; we moesten op de bank knielen.

Groot huis
We hadden een groot huis, met vijf
slaapkamers. Wij sliepen op de slaapka-
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elkaar gegaan. Ik kwam bij een oom en
tante in Gendt, bij Nijmegen. In de oorlog werden we geëvacueerd naar het
noorden. In Drenthe leerde ik mijn man
(Valentinus Johannes van Opzeeland)
kennen. Hij zat ondergedoken om aan de
arbeidsinzet in Duitsland te ontkomen.
Na de oorlog zijn we getrouwd. Mijn man
heeft op meerdere plaatsen in Nederland
gewerkt; we hebben overal gewoond:
Steenwijk, Den Helder, Middelbeers. Hij
was elektromonteur en kreeg op het laatst
een baan bij de gemeente Oss.

Mooie jeugd

mers op zolder. Want mijn moeder hield
pensiongasten. Er was één dame die drie
kamers huurde. Mijn moeder kookte voor
de gasten en deed ook de was en de strijk.
Toen ik van school ging moest ik thuis
meehelpen. In de winkel en de boer op:
bestellingen opschrijven en rondbrengen. Niet alleen in Ravenstein, ook in
Demen en Dieden en in Batenburg.
Als ik thuis kwam werd het geld geteld,
door mijn vader. Er was één keer vijftien
cent tekort, zag hij. Ik had bij de pont
naar Batenburg een glaasje limonade gekocht. Dat moest ik niet meer doen, zei
hij.
Mijn vader slachtte zelf; koeien, varkens,
kalveren. We hadden een stal achter het
huis waar soms een koe stond die nog
geslacht moest worden. Dan werd die
eerst gemolken. We hadden kippen en
mijn vader had ook een moestuin bij de
spoordijk. Water haalden we uit de pomp
in de Nieuwstraat; er stonden altijd twee
emmers water klaar. Riolering was er
niet, we hadden een beerput.

Ik heb een mooie jeugd gehad in Ravenstein. We speelden altijd buiten, vaak
aan het water. De pontbaas was een lieve
man; we mochten meevaren. Als we
naar huis gingen, gaf hij ons een dubbeltje om snoep te kopen.
Ik herinner me de kapper bij ons in de
straat, Bros. Daar lieten we ons haar
knippen voor een kwartje. Op de vloer
lag zand; er zaten boeren die tabak
pruimden en op de grond spuugden.
Als mijn moeder met slecht weer van de
trein kwam, werd ze met de koets opgehaald door Beerens.
De kermis was direct achter ons huis.
We speelden met de kinderen van de
‘cakewalk’ (attractie met hindernissen
zoals trillende vloeren en lopende banden), dan mochten we soms gratis een
rondje maken. Onze knecht had tijdens
de kermis een fietsenstalling voor de bezoekers van buiten. Als de kermisklanten kwamen zei mijn vader: ga snel eens
vragen of ze vlees nodig hebben.”

Dora Nas met haar moeder in 1920.
Links Trouwfoto Valentinus van
Opzeeland en Dora Nas (1947).

Dora met achterkleinkind Indy,
dochter Mieke en kleindochter
Tamara.

Vier slagers
Er waren toen vier slagers in Ravenstein;
wij en Van Haeren, Boll en Verhoeven.
Eigenlijk te veel voor zo’n kleine plaats.
In de crisistijd was het niet makkelijk.
Toen mijn moeder ziek werd heeft mijn
vader de slagerij verkocht en ging hij bij
Zwanenberg in Oss werken. Mijn moeder overleed jong en toen is het gezin uit
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door Peter van den Hoogen

1918: Spaanse griep
heerste in Dieden
Ze was 32 jaar toen ze op 17 november 1918 stierf: Johanna Janssen in Dieden. Vijf
jaar daarvoor was ze getrouwd met Willem Gijsbers, de plaatselijke bakker. Vier
jaar daarvoor was dochter Truus geboren. Dochter Coba was inmiddels drie jaar en
zoon Jac was sinds enkele maanden twee jaar. Ruim een half jaar geleden was
dochter Marietje geboren en nu overleed Johanna plotseling, in de kracht van haar
leven, vrijwel zeker aan de levensbedreigende influenza. De ‘Spaansche griep’
zorgde in dat jaar in Nederland voor tienduizenden doden.

Bidprentje Johanna Gijsbers-Janssen.

In tegenstelling tot de Coronacrisis nu,
met vooral zeer oude overledenen, waren toen vooral jonge mensen, tussen 20
en 40 jaar, het slachtoffer. Overeenkomsten zijn er ook: de isolatie, de mondkapjes, de sluiting van scholen en bedrijven,
de officiële en de officieuze getallen. De
Spaanse griep was veel dodelijker. Geschat wordt dat de pandemie van 1918
wereldwijd aan meer dan vijftig miljoen
mensen het leven kostte, vijf maal zoveel
als in de hele Eerste Wereldoorlog.

Niet uit Spanje
Algemeen wordt aangenomen dat de
Spaanse griep begon op 4 maart 1918 in

Camp Funston, in de staat Kansas, midden in de V.S. Een kok op de legerbasis
raakte besmet door een virus (H1N1) dat,
gemuteerd, via kippen en varkens in
staat was een besmetting van mens tot
mens tot stand te brengen. Het was het
jaar dat duizenden Amerikaanse soldaten onder meer uit Kansas, op grote
schepen, dicht op elkaar naar Europa
kwamen om in de loopgraven van de
Eerste Wereldoorlog te gaan vechten.
Ruim 43.000 Amerikaanse soldaten
overleefden de oorlog niet vanwege de
Spaanse griep. Vanwege de censuur in
de oorlogvoerende landen was kwam uit
het neutrale Spanje het eerste bericht over

Advertentie uit het Boxmeers
Weekblad in 1918.
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de dodelijke ziekte. Daardoor dachten velen dat de griep daar vandaan kwam.

Volgens het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) kwam de griepgolf op 10 juli 1918 in het oosten ons
land binnen en trok hij langzaam westwaarts. De ziekte tastte in hoog tempo de
longen aan waardoor de slachtoffers binnen korte tijd stierven. In oktober waren
er landelijk 5506 sterfgevallen met de
top in de omgeving van Uden. In november steeg het aantal naar bijna
17.000 met een top in Amsterdam. In
december daalde het aantal naar 5300.
Op plaatsen waar veel mensen dicht op
elkaar woonden of werkten raakten velen besmet. Zo meldde het Boxmeers
Weekblad op 20 juli dat in de Staatsmijn
Emma 1300 arbeiders waren besmet en
dat op de legerplaatsen in Assen en Oldebroek “talrijke lijders” voorkwamen.

muunsysteem (cytokinestorm). Is Johanna Janssen het enige slachtoffer van
de Spaanse Griep in Dieden? Burgemeester Caners blijkt, volgens de gegevens van het BHIC, als ambtenaar van
de burgerlijke stand van de gemeente
Dieden in 1918 tien keer een overlijdensakte te hebben opgemaakt. Naast Johanna Janssens en vijf oudere inwoners is
het opvallend dat ook maar liefst vier
mensen op jonge leeftijd zijn gestorven:
de 21-jarige boerenknecht A. van Kessel
uit Boekel, de zes-jarige molenaarsdochter J. Berben, de twee-jarige slagerszoon
C van Tilborg en de vier weken oude
landbouwersdochter W. van Geffen.
Oorzaken zijn op de akten niet vermeld.
Officieel getest zou men nu zeggen, waren er 21.284 slachtoffers in Nederland.
Informeel werden ook diegenen die niet
herstelden van longontstekingen e.d.
meegeteld en werd een aantal van
60.000 overledenen genoemd.

In de regio

Marietje

Dagblad De Stad Oss schreef regelmatig
over “dodelijke gevallen van personen
tussen 20 en 30 jaar”. Bijzondere en
openbare scholen waren gesloten, vooral
omdat leerkrachten ziek waren. Nabij
Uden waren zorgen rond het opvangdorp Vluchtoord, gebouwd om een deel
(6.500 personen) van de miljoen Belgische vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog op te vangen. Op 6 augustus
meldde het dagblad De Echo vanuit
Uden: ”In het vluchtoord alhier heerscht
thans de Spaansche ziekte in hevigen
graad. Honderden personen zijn aangetast, gehele barakken zijn besmet.”
De ziekte verdween vrij snel. Op 24 september 1919 stond in De Stad Oss dat de
sterfte op “normale hoogte was gekomen
en de gevreesde Spaanse Griep tot het
verledene behoort”. Maar ze kwam met
vlagen terug: De Stad Oss schreef op 24
februari 1920 dat “in de gemeente Megen velen ziek zijn” en “de Spaansche
griep weer erg heerscht”.

Willem Gijsbers hertrouwde in november 1919 met Johanna Hendrika Jansen
(overleden in 1929) en met Joanna van
Erp in 1930. Dochter Marietje, die negen
maanden oud was toen haar moeder
stierf, groeide op in Dieden en trouwde
met W. van Oosteren, landbouwer in dezelfde plaats. Haar man stierf in 1969.
Marietje heeft met haar kinderen nog
lang gewoond aan de Mgr. Zwijsenstraat
in Ravenstein.

Nederland

Bron advertenties: BHIC.

Met dank aan Trudo en Wil van Oosteren.

Dieden
De ziekte trof vooral jonge, sterke mensen door een te sterke reactie van het im-
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Een eeuwfeest in Neerloon
door Roel Knoben
Het begint met drie ongedateerde foto’s uit Neerloon op de site van BHIC met de
vraag wanneer en welke processie dit was. De nieuwsgierigheid is gewekt en na
wat speurwerk is het duidelijk: het gaat om het eeuwfeest van de kerk.

Foto 1.

Op 17 oktober 1824 zegent apostolisch
vicaris Borret de nieuw herbouwde Sint
Victor kerk in. De parochianen brengen
met een processie het Heilig Sacrament
en de overige heiligdommen van de
schuurkerk verderop in de Loonsestraat
(bij nr. 9) over naar de nieuwe kerk, die
al op 24 juli in gebruik is genomen.
Een eeuw later richt men een feestcomité op en wordt besloten de gebeurtenis
uitgebreid te herdenken met drie missen
en een feeststoet. De eerste mis begint al
om 7 uur op vrijdag 17 oktober 1924. Om
half 10 draagt pastoor Mostermans de
‘Solemnele Hoogmis’ op, geassisteerd
door Rector Nuyens uit Deursen en
kapelaan van Crimpen. Het koor onder
leiding van Egidius Jansen, tevens voorzitter van het feestcomité, (zie TM&E
2018, nr. 16) voert zeer verdienstelijk
een driestemmige mis uit van P. Piel en
besluit de viering met een vijfstemmige
feestcantate.

Feeststoet
Na de mis verblijven de parochianen gezellig in huiselijke kring met van elders
overgekomen familie. Rond drie uur
stelt men de feeststoet op. De drie bewuste foto’s laten het begin, middenstuk
en eind van de stoet zien en geven een
mooi tijdsbeeld van alle mensen op hun
deftigst gekleed. De fotograaf staat in de
bocht van de Loonsestraat (dan nog Grotestraat) en kijkt in de richting van de
Graftstraat.
Aan het begin van de stoet zien we twee
veldwachters, het kruis, een schild met
jaartal 1824 (‘chronicum’) en het grote
vaan met Sint Victor. In de verte, onder
de stroompaal, is de maquette van de
kerk al te zien (foto 3).
Op de foto hierboven (foto 1) is een maquette van de kerk op een baar duidelijk
herkenbaar. Helemaal rechts is de vaan
van de Heilige Familie aan het eind van
de stoet te herkennen, die op foto 2 volop
in beeld is.
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De stoet maakt een ronde over het kerkhof, krijgt de zegen bij een rustaltaar,
trekt nogmaals rond de kerk en eindigt
in de kerk met een lof. De Graafsche
Courant is zwaar onder de indruk van
het hele gebeuren en twee foto’s halen
de fotopagina van zelfs de landelijke
krant ‘Grondwet’.

Toneelstuk
Kortom, het raadsel van de drie foto’s is
opgehelderd met hulp van de website
Delpher en het pastoorsarchief. Dat archief bevat nog een opmerkelijk document, namelijk de uitgeschreven tekst
van een toneelstuk dat over een bijeenkomst van het feestcomité gaat. Dit vindt
plaats in de herberg van Piet van Aar, nu
beter bekend als de voormalige Loonse
Eg aan de Maasdijk. Piet heeft zijn smidse onder de herberg.
Het gesprek gaat onder meer over de recent opgerichte fanfare Sint Victor. Die
‘koljakkers’ uit Huisseling in de fanfare
gooiden een emmer water over de kachel
omdat die te warm stond. Die kunnen ze
missen in de fanfare omdat ze nog steeds
geen mars lopend kunnen spelen. Ze
spreken over de concurrentie van de
smid uit Ravenstein en de aankomende
verlegging van de Maas. Zij voorzien gevolgen van toenemend kwelwater, minder grasopbrengst door minder afzetting
van voedselrijk slib door de Maas op de
uiterwaarden. Ze klagen over de komst
van elektriciteit in alle huizen, “dat is
ook niet alles, want van zo’n lamp van 10
Watt krijg ik al pijn aan de ogen”. Ook
dit getypte script geeft een mooi tijdsbeeld.

Foto 2.

Foto 3.

Bronnen
Fotoarchief BHIC; Graafsche Courant
(BHIC); Limburgsch Dagblad, Grondwet (Delpher); Pastoorsarchief Neerloon.
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door Peter van den Hoogen

Oostpriesterhulp en
Johanna van Duren
Johanna van Duren, de enige dochter van Maria Boll en Lam(bert) van Duren, zadelmaker en stoffeerder, gevestigd Marktstraat 4 in Ravenstein, werd geboren op
21 november 1929. Na de Mulo in Oss en cursussen steno en typen werkte ze jarenlang als zeer gewaardeerd directiesecretaresse bij Meulemans. Begin jaren zestig
trouwde ze met Helmut Schneider, een “Heimatvertriebene” Duitser uit TsjechoSlowakije. Ze verhuisde naar een overvol huis in het dorpje Grub am Forst in Beieren, West-Duitsland, enkele kilometers van het “IJzeren Gordijn“. Na het overlijden van haar man kwam ze, veertig jaar later, weer naar Ravenstein en woonde tot
2017 in de Valkenburcht. Een bijzondere levensgeschiedenis.

Einde Tweede Wereldoorlog

Zadelmaker Lam(bert) van Duren
voor zijn winkel (Marktstraat 4)
met links dochter Johanna (circa
1933).

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog worden 7 miljoen Duitsers uit het
voormalige Duitse gebieden ten oosten
van de rivieren Oder en Neisse (sinds
1945 onderdeel van Polen) en 3 miljoen
uit Tsjecho-Slowakije (Sudeten-Duitsers) gedwongen hun vroegere land te

verlaten. Ze vluchten richting Duitsland.
Velen proberen de Engels/Amerikaanse
sector te bereiken, een gedeelte van het
latere West-Duitsland. Voor deze ‘Heimatvertriebenen’ zijn de vlucht en de
nieuwe woonomstandigheden zeer
slecht: Duitsland is kapot gebombardeerd en er heerst woning- en hongersnood. Medelijden met het volk dat verantwoordelijk wordt gehouden voor
miljoenen nazi-slachtoffers is er weinig.
Er is wel het begin van de Koude Oorlog.

Oostpriesterhulp
In het katholieke België en Nederland is
veel medelijden met die zwervende Duitse, vaak katholieke gezinnen, verjaagd
door de “goddeloze communisten” in
Oost-Europa. In 1946 begint pater Werenfried van Straaten, Norbertijn van de
abdij van Tongerlo, kleding, voedsel
(spek!) en geld in te zamelen voor de ‘gevluchten uit het Oosten’; de Oost-priester-hulp wordt opgezet. Hij krijgt in België en in Zuid-Nederland, in de
hoogtijdagen van het katholicisme na de
oorlog, veel aandacht. Gesteund door de
plaatselijke priesters; de pastoors en kapelaans, worden in elk dorp inzamelingsavonden gehouden. Daarbij wordt
de, nu nog op Youtube te bekijken film:
“Verjaagde Kudde, over de Deutsche
Heimatvertriebenen nach dem Krieg”,
vertoond. Door de RKJB, de R.K. Jonge
Boerenstand wordt graan ingezameld,
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anderen geven kleding of geld. Inzameling vindt plaats met de ‘St.Maartenwagen’, geholpen door betrokken katholieke
vrouwen en meisjes. Verder vervoer vindt
plaats naar gebieden van de Engelse en
Amerikaanse sector vlak bij de grens met
het Oostblok. Het Dagblad van Oss en
Omstreken publiceert in de jaren vijftig
regelmatig over de grote opbrengsten
voor de “spekpater” in zijn strijd “tegen
het ontstellend leed dat door de gevluchten uit het Oosten wordt geleden” (zie het
verslag van de inzameling in Herpen in
1956). Pater Werenfried van Straten start
ook de ‘Internationale Bouworde’ met als
doel groepen jonge katholieke vrijwilligers uit vele landen in bouwprojecten te
laten helpen om de huisvestingsnood van
ontheemden en kansarmen in West-Europa te verlichten.

De ontmoeting
Johanna, zeer betrokken bij de Katholieke Kerk in Ravenstein, actief bij het inzamelen van de hulpgoederen van de Oostpriesterhulp reageert enthousiast op de
oproep om als kok een groep van de
Bouworde tijdens een twee tot drie weken durend project te ondersteunen. Bij
zo’n Bouworde-project in beschadigd
Rotterdam ontmoet ze de vrijwilliger
Helmut Schneider. Hij blijkt met moeder, broers en zussen aan het einde van
de oorlog te zijn gevlucht uit Sudetenland in Tsjecho-Slowakije waarna ze de
Brits/Amerikaanse sector in Duitsland
hebben weten te bereiken. De Bouworde-vrijwilligers worden verliefd en enige
tijd later trouwen ze in de Luciakerk in
Ravenstein. Ze gaan inwonen bij moeder Schneider in Grub am Forst bij Coburg vlakbij het ‘Ijzeren Gordijn’, de met
landmijnen en hoge hekken afgesloten
grens met Oost-Duitsland. In het begin
hebben ze in het familiehuis weinig
ruimte; een broer slaapt op de gang, anderen op zolder. De zoons vinden echter
allen werk in de bouw met Helmut als
gewaardeerd timmerman. Er wordt hard
gewerkt aan de wederopbouw van WestDuitsland. De welvaart stijgt en Helmut
en Johanna betrekken een eigen huis en
krijgen twee kinderen; Katharina en Georg.

Terug naar Ravenstein
Wanneer, ruim veertig jaar later, Helmut overlijdt en de kinderen, inmiddels
volwassen, verspreid over Duitsland
gaan wonen, komt Johanna weer naar
Ravenstein. Ze gaat wonen in de Valkenburcht en is betrokken bij veel activiteiten die daar worden georganiseerd.
Jarenlang opent en sluit ze dagelijks de
katholieke Sint-Josephkapel in de Luciastraat. Totdat dat niet meer lukt. Ze overlijdt in 2017 op 87-jarige leeftijd.

Rechts Lambert van Duren, op bezoek bij Johanna en Helmut, bij de
grens met Oost-Duitsand vlakbij
hun woonplaats Grub am Forst.
Tekst borden: Halt Hier Zonengrenze, Achtung Lebensgefahr: Wirkungsbereich sowjetzonaler Minen.
De foto dateert van circa 1966.

Verslag van de inzameling Oostpriesterhulp in Herpen in het Dagblad voor Oss en Omstreken van
donderdag 7 juni 1956.
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door Joan Walk

De bakkerij en koekjesfabriek van Maassen
“O, o wat ruikt het hier lekker” verzucht een vertegenwoordiger als hij de bakkerij
binnenkomt. “Dat komt uit dit blik”, antwoordt bakker Maassen. En voordat de
man in de gaten heeft wat hem overkomt zit hij met zijn neus boven dat blik waar
iets inzit wat ruikt naar ammoniak. Het is een van de grapjes die de bakker uithaalt
en waar hij samen met zijn broer Piet veel lol aan beleeft. Mijntje Bakker, dochter
van Richard en Truus Maassen vertelt over de bakkerij van haar vader.
rugkomt gaat hij werken als knecht bij
bakker Bert Hombergen in de Nieuwstraat nr. 19. Hij heeft dan al acht jaar
verkering met ons mam. In 1952, één
jaar voordat ze trouwen, neemt ons pap
de bakkerij van Bert Hombergen over.
Samen gaan ze in de bakkerij werken.
Ons pap als bakker en ons mam in de
winkel. Oom Piet, een broer van ons pap
en oom Jan, een broer van ons mam,
beiden bakker, komen ook hier werken.

Bakker Richard Maassen bij oven.

Koekjesfabriek

Richard Maassen wordt op 28 augustus
1925 in Ravenstein geboren als een van
de zeven kinderen van Richard Maassen
en Trui Roelofs. Na de lagere school gaat
hij naar de bakkersvakopleiding.
Hij trouwt op 5 mei 1953 met Truus van
Dartel, geboren op 22 oktober 1926 in
Grave. Zij woont vanaf haar zevende jaar
in Ravenstein. Ze krijgen twee kinderen,
Mijntje en Richard jr.
Mijntje: “Mijn vader wordt na de oorlog
opgeroepen voor de strijd in Indonesië.
In het leger werkt hij als kok en als bakker. Wanneer hij in december 1949 te-

Ons pap heeft ook een koekjesfabriek,
De Vergulde Krakeling. Die zit in de Peperstraat, achter de bakkerij van Evers in
de Marktstraat. Krakelingen, bokkenpootjes, Arnhemse meisjes, spritskoekjes, worden er gebakken. Die worden
dan verpakt in blikken van 30x30 cm,
een wikkel er omheen geplakt en dan
uitgeleverd aan kruidenierszaken of bakkerijen. Die koekjes gaan erg goed en
worden door heel Nederland verkocht.
Totdat een grote order uitgeleverd is die
vervolgens nooit wordt betaald. Dat is
een strop. Toentertijd is er ook een brand
geweest in de bakkerij van Evers, die
aangrenzend is. Hij heeft toen zijn koekjesfabriek in 1958 gesloten. Maar de bakkerij en de brood- en banketwinkel gingen door in de Nieuwstraat.
In die tijd is er geen concurrentie tussen
de zeven bakkers van Ravenstein. Het is
zelfs zo dat ze in het voorjaar bij elkaar
komen om de vakanties te bespreken.
Het klantenbestand van de bakker die
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vakantiesluiting heeft wordt verdeeld
over de andere bakkers. En als de winkel
dan weer opengaat dan komen die eigen
klanten weer terug. Niemand neemt een
klant van de andere bakker over.

Ook bakker Roding die inmiddels al op
leeftijd is helpt mee met de worstenbroodjes. Dat is een vak apart. Maar een
goed vakman verleert zoiets niet.

Eigen ‘roet’

Rond 1965 kopen mijn ouders het huis
Marktstraat 18, waar de kapperszaak van
mijn opa (Van Dartel) is geweest om
daar de winkel in te openen. De bakkerij
blijft in de Nieuwstraat. In het begin van
de jaren 1970 komt de bakkerij naar de
Marktstraat.
Als ik 18 jaar word, haal ik mijn rijbewijs
en ga ik meehelpen met brood rondbrengen. Vanuit de auto worden ook
lichte kruidenierswaren verkocht die
met de bakkerij te maken hebben. Later
komen daar ook andere artikelen bij zoals frisdrank.
Ons pap wordt ziek, hij krijgt kanker. Als
hij in 1983 sterft is hij 58 jaar oud. Onze
Ries, die ook de bakkersopleiding heeft
gevolgd, neemt dan, pas 25 jaar oud, de
leiding van de bakkerij over. Ons mam
blijft in de winkel, dat is haar lust en
haar leven, ze geniet hiervan. Als de concurrentie te groot wordt besluiten Ries
en ons mam de bakkerij in 1988 te sluiten.”

Vanwege de grote gezinnen in die tijd
wordt het brood bezorgd. Ze hebben
daarvoor ieder een transportfiets, later
een bakfiets. Nog later komt er een bestelwagen. En ieder heeft zijn ‘eigen
roet’, zoals ze dat noemen. Ons pap veelal naar de omliggende dorpen, ome Piet
in Ravenstein en de nieuwe wijk en ome
Jan richting Huisseling.
De route is elke dag hetzelfde, zodat ze
ook altijd rond dezelfde tijd bij dezelfde
klanten komen. Het komt vaak voor dat
de klanten zitten te wachten met koffie
of tussen de middag met soep. Als ze
eens een keer wat later zijn, krijgen ze te
horen “wat ben je laat vandaag, de soep
wordt koud”. Alles wat wordt rondgebracht wordt opgeschreven in een boekje
en één keer per week afgerekend.
Als kind werk ik gewoon mee in de bakkerij en winkel. Ik weet nog dat ik op
vrijdagmiddag na school meehelp met
broodjes inpakken, dat is altijd gezellig.

Marktstraat

Mijntje Maassen en Mientje van de
Burgt voor de winkel in de Nieuwstraat.

Personeel koekjesfabriek.
Boven vlnr Rien van Duren en Rien
van Hemmen. Middelste rij vlnr:
Piet van Uden, Richard Maassen,
Truus Maassen-Van Dartel, Piet
Evers, Mientje van de Burgt, Jan
Arts, Ria Verhoeven, Piet Maassen.
… van Kessel. Onder: ?, ?.
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1388 Slag bij Niftrik (Ravenstein)
door Aad Vernooij

Een veldslag met een
belangrijk vervolg
In 1388 werd een Brabants leger verslagen door Gelderse troepen. Deze veldslag,
aan de overkant van de Maas bij Niftrik kreeg een belangrijk vervolg. De Franse
koningszoon Philips de Stoute kwam de Brabantse hertogin steunen in de strijd
om het bezit van Grave. Het was het begin van de Bourgondische invloed in Brabant en de rest van Nederland.

Philips de Stoute, Musée des
Beaux-Arts de Dijon.
Rechtsonder Beeld van Johanna
van Brabant in Oss.

Brabant en Gelderland (Gelre) hadden
in die tijd ruzie over het bezit van Grave.
Gelre had Grave in bezit genomen. De
belegering van die stad door Brabant had
geen succes. Daarom besloot Brabant de
Maas over te steken om Grave vanaf de
Gelderse kant aan te vallen. Volgens de
kroniekschrijver Jean Froissart vond die
oversteek plaats in de buurt van Ravenstein. Het was in de zomer van 1388 en
blijkbaar was het mogelijk om te voet
door de rivierbedding te lopen. Denk aan
de Staaijstraat in Neerloon, die wijst op
een doorwaadbare plaats.
Na het oversteken van de Maas ging het
leger niet rechtstreeks naar Grave maar
plunderde het Niftrik en andere dorpen
in de omgeving. De soldaten vierden
feest met voedsel en drank. De volgende
morgen werden zij in hun slaap verrast
door Gelderse troepen. De Brabanders
werden in de pan gehakt, verdronken in
de Maas of sloegen op de vlucht. Tot zover de veldslag die een mislukking werd
voor de Brabanders. De naam van een
boerderij op de Niftrikse Maasbandijk
(ter hoogte van De Heus) herinnert nog
aan die veldslag: de Strijdtkamp.

overleden en ze had geen kinderen. Ze
had wél connecties. Haar zus Margaretha was uitgehuwelijkt aan de graaf
van Vlaanderen, Lodewijk van Male.
Hun dochter, ook Margaretha genoemd,
trouwde met de Franse koningszoon
Philips van Bourgondië, die als bijnaam
‘de Stoute’ (stoutmoedige, dappere) had.
Door dat huwelijk verbond Philips het
rijke Vlaanderen met Bourgondië.
Na Vlaanderen had Philips zijn oog laten
vallen op het hertogdom Brabant. Hij
kwam gravin Johanna te hulp met een
groot Frans leger. Hij had de Franse koning Karel VI overgehaald om met hem

Weduwe van 66
Gravin Johanna van Brabant had inmiddels de hulp ingeroepen van de Bourgondische hertog Philips de Stoute. Johanna stond er als weduwe van 66 alleen
voor. Twee echtgenoten waren voortijdig
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naar Brabant te komen. Dat leger trok in
het najaar van 1388 door de Ardennen
naar Brabant om Grave te ontzetten. Tot
een veldslag kwam het niet. Volgens de
Amerikaanse historicus Barbara Tuchman verzandde de veldtocht in onderhandelingen. Die leidden tot een voorlopig verdrag. Maar de vrede was niet van
lange duur. “Herhaalde strooptogten op
wederzijdsch grondgebied waren algemeen.” aldus een kroniek over Grave uit
1845. Pas tien jaar later kwam er een definitieve overeenkomst, die bekend is geworden als ‘de vrede van Ravenstein’. In
die overeenkomst bleef Grave een Brabants leen waar Gelre de baas was.

Rekening gepresenteerd
Vanwege de Franse hulp “kreeg hertogin Johanna de rekening gepresenteerd”,
schreef historicus H. Jansen. Ze moest
Brabant aan Philips afstaan. Dat gebeurde met een omweg. De tweede zoon van
Philips, Antoon van Bourgondië, werd
aangewezen als opvolger van Johanna.
Zij stierf in 1406, 84 jaar oud. Antoon
sneuvelde in 1415 bij een veldslag en liet
twee kinderen na die Brabant bestuurden: Jan IV en Philips van Sint-Pol. In
1430 werd Brabant volledig onderdeel
van het Bourgondische rijk. Dat was 42
jaar na de slag bij Niftrik (Ravenstein),
die het begin van de Franse inmenging
inluidde.

Kroniek van Jean Froissart
De veldslag bij Ravenstein is vereeuwigd
door de Franse schrijver Jean Froissart.
Hij beschreef de Honderdjarige oorlog
tussen Frankrijk en Engeland in de periode 1326-1400. De slag bij Ravenstein
was voor hem blijkbaar interessant omdat Philips de Stoute een rol speelde in
de Honderdjarige oorlog. De kroniek is
niet altijd nauwkeurig wat betreft de feiten. Bovendien kwamen er fouten in de
kopieën van de handschriften. In de kroniek is sprake van een Brabants leger
van 40.000 man en van een brug over
de Maas bij Ravenstein, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is.
Van die kronieken zijn handschriften
bewaard, waaronder een mooi exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag. Deze dateert van het begin
van de vijftiende eeuw. Bijzonder is dat
dit handschrift in het bezit is geweest
van Philips van Kleef, heer van Ravenstein tussen 1492-1528. Zijn wapen is op
de eerste bladzijde aangebracht.

Handschrift van de kroniek van
Froissart in de Koninklijke Bibliotheek met het wapen van Philips
van Kleef.

Zie volgende pagina voor een impressie van
Ravenstein in de tijd van de veldslag.

Boerderij De Strijdtkamp op de Niftrikse
Maasbandijk.
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Het begin van Ravenstein
In 1388 was Ravenstein nog een kleine nederzetting. Het kasteel was waarschijnlijk nog niet afgebouwd. Er stonden wat huizen langs modderige straten omzoomd
door een stadsmuur. De soldaten van de hertogin deden timmerwerk aan de voorburcht en de stallen en groeven een haven. Ze legden snoeihout in de straten om
die begaanbaar te maken.

Boven: Voorburcht en donjon circa 1350.
Onder: Stad en kasteel circa 1380.

Deze gegevens staan in de rekeningen
van Diederik de Rover, de hoogschout
van Den Bosch. Hij was in de periode
1386-89 met soldaten in Ravenstein in
opdracht van Hertogin Johanna van Brabant. Hij moest de verdediging tegen
Gelderse aanvallen op orde brengen.
Onder meer gebaseerd op deze gegevens
van de Meierijse schoutsrekeningen
maakte Twan van den Broek 3D-impressies van (de bouw van) het kasteel en de
eerste huizen.
Het begon met een versterkt huis of hoeve, waarvan de huidige Kasteelsepoort
onderdeel uitmaakte. Het versterkt huis
werd kort na 1360 ‘omgevormd’ tot voorburcht. Om meer bescherming te bieden
voor de kasteelheer werd dichter bij de
bevaarbare geul in ca 1365 een versterkte
woontoren gebouwd.
Het kasteel in Hernen is mogelijk een
voorbeeld geweest voor Walraven van
Valkenburg en kan door dezelfde ambachtslieden gebouwd zijn. Rond 1350 is
in Hernen een donjon (versterkte woontoren) gebouwd. Later kwam daar een
muur bij van 2,5 meter dik. Deze werd
zo gebouwd dat er een rechthoekige binnenplaats ontstond.
Vanaf 1370 werden in Ravenstein andere
gebouwen en een muur toegevoegd, zoals bij de bouw van kasteel Hernen. Met
de bouw van de tweede toren zal men
enkele jaren later begonnen zijn. In de
omgeving vestigden zich ambachts- en
handelslieden.
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Burgervader Coos Combée
Tussen 1983 en 1994 was Coos Combée burgemeester van Ravenstein. Een gemeente met meerdere kernen, financieel armlastig en met de behoefte aan nieuwe woningen en restauratie van oude panden in de binnenstad. Hij is op 20 mei
overleden, kort na zijn negentigste verjaardag

Combée was actief in de VVD en voor
die partij wethouder in Weert. Hij zocht
destijds naar een andere baan op bestuurlijk niveau. “Burgemeester worden
in een niet te grote gemeente, dat leek
me wel wat” (Zondagsnieuws, 2008).
Toen hij Ravenstein zag was hij verkocht: “Ik ging met mijn vrouw eens
rondkijken in de mooie kernen en het
stadje zelf. We zaten op het terras bij de
Keurvorst en zagen de duiven in- en uitvliegen bij het oude raadshuis. Toen wist
ik het meteen: Dit is het.” (Brabants
Dagblad, 1994). Na zijn burgemeesterschap bleef hij met zijn vrouw Nelleke in
Ravenstein wonen in een appartement
dat mede op zijn initiatief was gebouwd.
Hoe kijken mensen die hem hebben
meegemaakt, terug op hem?
Kees Willem van Gorkum heeft als wethouder (voor de PvdA) zes jaar met hem
in het college van B en W gezeten. Dertig
jaar later herinnert hij zich: “Hij was een
echte liberaal; had affiniteit met het bedrijfsleven in combinatie met een grote
belangstelling voor cultuur. Ik kon goed
met hem overweg, kon altijd bij hem
binnenlopen. Ik was begin dertig, hij
een stuk ouder; ik heb hem altijd met ‘u’
aangesproken.”
Nico Verhoeven, raadslid voor het CDA:

“Een integere man, niet zwalkend. Een
burgervader, hij stond open voor iedereen.”
Antoon Spanjers, raadslid voor H’77
(Herpen) en het CDA: “Een goede burgemeester. Kon met iedereen goed opschieten.”
Cor de Vries, destijds postcommandant
van de rijkspolitie: “Hij was een doener,
dynamisch. Hij wilde Ravenstein opstoten in de vaart der volkeren; bijvoorbeeld
met het straattheaterfestival.”
Bij het 35-jarig bestaan van de stichting
Cultuur Ravenstein in november 2019,
werd hij (als eerste voorzitter) getypeerd:
“Bij nieuwe initiatieven zei Coos in principe altijd ja als het over kunst en cultuur
ging. Denken in oplossingen en vooral
niet zoeken naar problemen. Niet: ja
maar, maar doen, dat was zijn insteek.”
Tot slot de indruk die hij maakte op journalist Lies Heyting van NRC-Handelsblad. Zij was in 1985 op bezoek in Ravenstein en schreef toen: “De burgemeester, J. Combée, een heer op leeftijd,
toont evenveel allure als de fraaie huizen
van zijn stad.”

In mei 1986 kwam het Sint Barbara
Gilde naar het Raadhuis om burgemeester Combée ‘uit te halen’ voor
het burgerkoningschieten. In 1994
werd hij benoemd tot erebroeder.
Hij was ook beschermheer van
Stadsharmonie OBK. Foto Ton van
Winssen.
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De Zwarte Ruiter
door Joan Walk

Roofoverval op postkantoor Ravenstein
“Deze vriendelijke man, goede echtgenoot en vader, deze tot het laatst toe trouwe
ambtenaar, hij is de eerste P.T.T.-functionaris die in ons land zijn leven gegeven heeft
om een roofoverval te verhinderen…” Zo opent een artikel in de krant op zaterdag
20 november 1954. De dag ervoor is deze man, Jan van Dieten, begeleid door het Sint
Barbara Gilde onder grote belangstelling in Ravenstein begraven. De opwinding is
groot in de rustige stad Ravenstein. Het is het gesprek van de dag, de roofoverval op
het postkantoor, waarbij directeur Jan van Dieten is doodgeschoten.

Leden van het Sint Barbara Gilde
laten de kist met Jan van Dieten in
het graf zakken.

Wat eraan voorafgaat is dat op donderdag 11 november 1954 Hans Gruijters uit
Mierlo-Hout op de bus stapt naar Nijmegen. Gruijters is een crimineel die ooit
begint met het stelen van een fiets en
zich later toelegt op grotere en kostbaardere artikelen. Hij schuwt niet om zijn
pistool te gebruiken. Zijn bijnaam is De
Zwarte Ruiter Een naam die hij krijgt als
hij bij het Mierlose kersenfeest in de optocht op een zwart paard rijdt, in een
zwarte leren jas en met een zwarte hoed
op. Deze naam ontleent hij ook aan het
café van zijn broer Jan in Mariahout met

dezelfde naam. In zijn geboortestreek
wordt hij gezien als een romantische
vrijbuiter met een Bourgondische inslag. Maar Hans Gruijters is ook de man
die tussen 1945 en 1957 Oost-Brabant
onveilig maakt.
In Nijmegen steelt Gruijters een groene
Ford Sedan om daarmee naar Ravenstein te rijden. Hij heeft alles al verkend.
Na zeven uur ’s avonds is er in het postkantoor van Ravenstein bijna geen personeel meer aanwezig, wél de dagopbrengst. Dan kan hij zijn slag slaan.
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Maandag 15 november sticht hij rond zes
uur ’s avonds een brandje in een boerenschuur in Neerlangel. Dit omdat het
handig is geen politie in de buurt te hebben. Dat is een tactiek die hij meerdere
keren gebruikt. Hij rijdt dan naar Ravenstein en onderweg komen de brandweerauto en politie hem al tegemoet. En zowat half Ravenstein als ramptoeristen
erachter aan.
Gruijters parkeert de Ford bij de molen
en loopt naar het postkantoor. Wat hij
niet weet is dat daar zojuist twee postbestellers met het kasgeld van die dag vertrokken zijn naar het station. Alleen de
telefoniste Marietje Boll is er nog. Ze
schrikt hevig als Gruijters binnenkomt
en haar toesnauwt “mond houden”. De
overvaller loopt naar de brandkast die
openstaat.
Jan van Dieten, de postkantoorhouder,
heeft iets gehoord en loopt het kantoor in.
Als hij de overvaller ziet wil hij hem van
zijn daad afhouden. Die schrikt, keert
zich om en schiet de directeur neer. Van
Dieten strompelt naar buiten en valt bloedend neer op straat. Gruijters grijpt het
geldkistje en maakt zich snel uit de voeten. Jan van Dieten wordt in allerijl naar
het ziekenhuis in Oss gebracht. Daar
overlijdt hij aan zijn verwondingen.

Driehonderd gulden
Als Gruijters controleert wat hij heeft gestolen blijkt dat er maar 300 gulden aan
postzegels en 10 gulden wisselgeld in
het kistje zit. Het kistje wordt later in de
buurt van Schaijk uit de auto gegooid en
daar ook teruggevonden. De Ford Sedan
wordt de volgende dag in Budel-Schoot,
vlakbij de Belgische grens, door dorpelingen ontdekt maar niet herkend. Omdat men denkt dat het wel weer een
smokkelauto zal zijn, wordt pas twaalf
uur later aangifte gedaan. De politie
neemt de auto dan in beslag. Vrijwel zeker is de voortvluchtige dan al lang over
de Belgische grens verdwenen.
Ondertussen worden alle sporen van
deze overval onderzocht. Getuigen waaronder Ann van Haeren en Kees Peters
worden gehoord. Kees Peters vertelt dat

hij een man uit het postkantoor zag komen met een trommel onder de arm.
Omdat hij dacht aan de brand in Neerlangel zei hij tegen de bewuste man (en
moordenaar!): “het is nogal erg met de
brand, dat ge er met de verbandtrommel
naar toe gaat…”. Jan Bruggers zag iemand gillend en met de handen omhoog
de Brouwerijstraat uitrennen. “Even later kwam er iemand achteraangerend
die in een auto sprong en ervandoor
scheurde. Ik heb later moeten getuigen,
maar omdat het donker was, heb ik de
dader niet goed gezien.”

Hans Gruijters.

Arrestatie
Als op 31 december 1954 in Boekel een
fietser wordt doodgereden en de chauffeur na het ongeval doorrijdt komt de
politie op het spoor van Hans Gruijters;
de Zwarte Ruiter. Na zijn arrestatie in
april 1955 geeft hij toe 27 van de hem ten
laste gelegde misdrijven te hebben gepleegd. Alleen bij de overval in Ravenstein zou hij het dodelijk schot op de
postkantoorhouder niet hebben gelost
maar zijn compagnon, een Duitser.
Later bekent hij dat hij dat verhaal heeft
gefantaseerd. De naam van de medeplichtige man heeft hij uit een blad gehaald dat hij in de gevangenis heeft gelezen. Ondertussen vertelt hij zoveel
belangrijke details over de overval, dat
het bijna niet anders kan zijn dan dat hij
de dader is.
Maar het blijkt niet gemakkelijk om de
Zwarte Ruiter aan deze moord in Ravenstein te koppelen. Pas op 24 april 1957
wordt hij schuldig bevonden en veroordeeld tot 15 jaar cel en TBS.
Na zijn vrijlating in 1966 ontpopt de
Zwarte Ruiter zich als een succesvol ondernemer. En als Zingende Ruiter treedt
hij op in het populaire televisieprogramma van Willem Duijs. In 1980 overlijdt
Hans Gruijters aan een hartaanval, 56
jaar oud.

Nieuwsblad van het Zuiden
16 november 1954.

Bronnen
Henk Buijks, BHIC, Roofmoord in Ravenstein; Frans Ceelen, BHIC, De Zwarte Ruiter; Provinciale Noord Brabantse Courant
Het Huisgezin; de Volkskrant; De Telegraaf.
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door Aad Vernooij

Met de stoomboot over
de Maas in 1870
Rond 1870 kon je in Ravenstein om 11 uur ‘s avonds aan boord gaan van een stoomboot. Je kwam de volgende ochtend om 10 uur aan in Rotterdam. Tussen 1863 en
1878 waren er Ravensteinse ondernemers die een stoomboot in de vaart hielden.
Het reizen per boot kreeg later concurrentie van de spoorwegen, waar Ravenstein
ook op werd aangesloten.

Schepen van Janssenbooten in
Lith. Bron: G. Ulijn, Het Maasland
vroeger, Megen 1990.

In 1875 stond de dienstregeling van de
firma Berger uit Venlo in de regionale
krant. De boten voeren drie keer per
week. Ze begonnen in Venlo en deden
onder andere Boxmeer, Grave, Ravenstein, Lithoijen, Gorcum en Dordrecht
aan. Er is een verslag van zo’n bootreis
over de Maas. Het is van Jac. P. Thijsse
en staat in zijn Verkade-album Onze
Groote Rivieren. Hij schreef onder meer:
“Hoe goed herinner ik mij de oude Maasbochten uit mijn kinderjaren. Wij woonden
destijds in Grave en gingen dan eens van
tijd tot tijd op bezoek bij onze grootmoeder
in Middelburg. Dat was een heele reis, want
we gingen eerst met de stoomboot naar Rotterdam en dan weer met een andere, veel
grootere boot naar de Zeeuwsche hoofdstad.
Het was van het begin tot het eind een
prachtig avontuur.” Thijsse was in 1865
geboren; zijn bootreizen zijn dus te date-

ren in de jaren 1870. Thijsse stond aan
de wieg van de Vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten en schreef teksten voor plaatjesalbums van Verkade.

Ondernemers
De stoomboten vervingen vanaf circa
1830 de zogenaamde beurtschepen of
trekschuiten, die veel langzamer waren.
De overheid deed niet moeilijk over vergunningen, zodat er meerdere ondernemers in stoombootdiensten investeerden. In 1863 werd er door een breed
gezelschap van Ravensteinse notabelen
en ondernemers geld ingelegd voor de
oprichting van de Noordbrabantsche en
Geldersche Stoombootmaatschappij. Deze
had de stoomboot Prins van Oranje voor
14.000 gulden gekocht van de opgeheven firma L. de Rijk uit Grave.
Eind oktober 1863 kwam het schip naar
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Grave met aan boord onder meer burgemeester Van Claarenbeek, molenaar
Versterren en wijnhandelaar De Bruijn.
Bij aankomst werd Chinees en Bengaals
vuur ontstoken en het publiek ’zong,
sprong, danste en joelde in het rond’, aldus het lyrisch verslag in de Graafsche
Courant.

Venlose concurrent
De krant voegde er een waarschuwend
commentaar bij: “eene moeijelijke taak
voorwaar, als men in aanmerking neemt,
dat nog een ieder versch in het geheugen
ligt het ongelukkig uiteinde der onderneming van de Rijk en Co ... Wij willen
hopen, dat deze onderneming een gelukkiger en langer duur ten deel valle,
ofschoon wij ons toch geene illusiën
durven vormen; want zeker toch zal de
Venloosche concurrent, met zijne talrijke hulpmiddelen al het mogelijke doen
om deze nieuwe onderneming reeds in
hare geboorte te verstikken…”
De Ravensteinse stoombootmaatschappij had een dagelijkse afvaart van Venlo
naar ’s Hertogenbosch en omgekeerd en
voer vier keer per week van Venlo naar
Rotterdam. Als contactpersoon werd onder andere J. Versterren uit Ravenstein
genoemd. De Venlose concurrent, waarover de Graafse Courant schreef, was de
firma Berger. Die concurrent bleek inderdaad te sterk, want in 1869 werden de
stoomboten en inventaris van de Ravensteinse stoombootmaatschappij openbaar verkocht.

Meelfabriek
Niet lang daarna, in 1871, probeerden
sommige investeerders, waaronder kandidaat-notaris Theodorus van Kessel en

winkelier Gerardus Rijken uit Ravenstein, het opnieuw. Zij richtten de
Stoombootmaatschappij De Maas op,
waarover verder niets bekend is. In het
zelfde jaar werd de naamloze vennootschap De Meelfabriek opgericht, o.a.
door Johannes Versterren (nu grondeigenaar in Balgoy genoemd).
Behalve een meelfabriek exploiteerde
deze een schip, getuige een advertentie
uit 1873. Daarin stond dat de onderneming De Meelfabriek uit Ravenstein met
het ‘stoomjacht’ Prins van Oranje passagiers, goederen en vee vervoerde tussen
Ravenstein en Rotterdam en tussen Ravenstein en Grave. Maar na november
1873 laat deze onderneming weinig van
zich horen. Tot in 1878 het bericht verschijnt dat de stoomboot Prins van
Oranje in Rotterdam is gezonken en dat
deze boot tussen Ravenstein en Rotterdam voer onder directie van J.
Versterre(n). Waarschijnlijk betekende
dit het einde van de stoombootonderneming; en ook van de molenaarsactiviteiten van Versterren, want in juni 1879
werd de ‘stoommeelfabriek en windmolen’ openbaar verkocht.
Na die tijd komen we alleen nog maar
advertenties tegen van de firma Berger
uit Venlo. Deze firma kreeg in 1898 concurrentie van Janssenbooten uit Lith, die
een bootdienst van Venlo naar Rotterdam begon. In 1919 nam Janssen de firma Berger over.

Advertentie in 1873 van onderneming De Meelfabriek uit Ravenstein.
Linksonder: advertentie van Berger
in 1848.

Spoorwegen
Inmiddels had de scheepvaart concurrentie gekregen van de spoorwegen. Zo
ging vanaf 1881 een trein rijden tussen
Tilburg en Nijmegen, die ook in Ravenstein stopte. De spoorwegen namen zowel het passagiersvervoer als het vrachtvervoer over.
In de 20e eeuw werd de vrachtauto de belangrijkste vervoerder van goederen.
Janssen schakelde in 1927 over op autolijndiensten. De binnenvaart handhaafde zich door te investeren in grote, ijzeren schepen die vracht vervoerden voor
de opkomende industrie, vooral in
Duitsland.
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door Marja van den Broek

Muur van 2,4 meter
breed ontdekt
Bij het werk aan de waterleiding in Ravenstein is op 15 april een deel van een muur
van 2,4 meter breed blootgelegd. De muur komt voor op een kaart uit circa 1640,
maar de functie ervan is niet duidelijk.
U kunt het niet gemist hebben. Er is op
verschillende plaatsen in Ravenstein gewerkt aan het waterleidingnet. Op 15
april lag een deel van de Kolonel Wilsstraat en de Walstraat open. Er waren
bakstenen muren te zien. De opgetrommelde Werkgroep Archeologie van de
Heemkundekring heeft vroeg in de
avond de muurresten verder vrijgelegd

om ze eens goed te bekijken. Het was
een hele dikke muur die duidelijk doorliep onder het hoekpand. Een deel was te
zien in de straat en een ander deel in een
kleine put in de stoep. Genoeg redenen
om de gemeentearcheoloog in te schakelen. De volgende ochtendvroeg bleek de
kuil alweer bijna dichtgegooid te zijn.
Gelukkig was er meteen een archeoloog
van BAAC, Ingrid Cleijne, beschikbaar
om een onderzoekje in te stellen en de
locatie in te meten.

Sleutelgat

Rechtsboven: Joost Vlemmix van
de archeologische werkgroep bij
het blootgelegd stuk muur, dat
naar rechts doorloopt. Boven: stuk
muur met rechts een aanzet tot de
knik in de muur. Rechts een situatietekening met in rood de blootgelegde muur; de stippellijn geeft
het verloop van de muur aan.

Bij zo’n kleine put is het net als door een
sleutelgat kijken. De sleufjes waren maar
70 cm breed. Toch wisten we meteen dat
dit een muur is, die op de kaart van
Merian uit ca. 1640 voorkomt en aansluit
op de eerste ommuring van de stad. Deze
muur was nog niet eerder aangetroffen
en de functie is speculatief. De afstand
tussen de eerste ommuring en de aangetroffen muurresten is 45 meter. Dat is
veel breder dan de middeleeuwse gracht
zal zijn geweest. Precies op de rand van
de sleuf maakt de muur een knik naar
het zuiden. Dit staat niet op de kaart van
Merian, maar is wel logisch. Een muur
van een dergelijke lengte is veel steviger
wanneer er een knik in zit.

Wel gezien, niet gemeld
De muur heeft een dikte van 2.40 meter,
dat is fors. In de knik is de muur gescheurd, door zetting of sloop. De waterleiding is er dwars doorheen aangelegd.
De muur moet dus ooit gezien zijn,
maar nooit gemeld, voor zover we weten.
De huidige bovenkant is niet de oorspronkelijke. De muur was opgetrokken
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uit gebroken bakstenen, mogelijk hergebruikte. De maten van de bakstenen waren 12,5/13 cm breed en 5,5/6 cm dik. Een
muur van een dergelijke dikte moet bij de
vestingwerken gehoord hebben. De dubbele lijn op de kaart van Merian verbindt
de twee vestingsystemen met elkaar. De
muur zou dan 48 meter lang zijn.

ge
vo
nd
en
mu
ur

Meerdere interpretaties
Er zijn meerdere interpretaties mogelijk.
Optie 1: De muur is een gemetselde beer
of dam tussen gracht en Maas, eventueel
met een inlaat. De muur zou dan dateren uit de periode tussen circa 1380 en
circa 1520. Door de bouw van de nieuwe
fortificaties zou de muur overbodig geworden zijn of een andere functie hebben gekregen. De muur is wel veel langer dan de gracht om de middeleeuwse
stad waarschijnlijk breed was (circa 1012 meter).
Optie 2: De muur hoort bij het Bokrondeel. We weten niet hoe het rondeel op
de middeleeuwse vesting heeft aangesloten. De baksteenformaten zouden 16eeeuws kunnen zijn. Op basis van alleen
de baksteenformaten een muur dateren
is niet gebruikelijk, temeer omdat het
om breukstenen en mogelijk hergebruik
gaat. Mogelijk is de middeleeuwse beer
verlengd om als achterwand van het rondeel te dienen aan de landkant, als overgangsfase naar de aarden omwalling. Dit
zou de lengte van 48 meter verklaren.
Optie 3: De muur is een keermuur. Het
gebied tussen stadsmuur en wallen
moest worden beschermd tegen de druk
van grote hoeveelheden grond. De dunne lijn langs de voet van de wallen kan
een muur geweest zijn. Voor extra stevigheid kan daarop ook haaks een muur
hebben gestaan. Dan zou er aan de
noordoost-zijde van de muur grond zijn
geweest, van het gebied rond het rondeel. Aan die zijde is echter slooppuin
gevonden. Dat zou je juist aan de andere
zijde verwachten, waar schone grond is
aangetroffen.

Linksboven optie 1, rechtsboven optie 2,
onder optie 3.
ge
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neer deze muur uit het zicht is verdwenen. Op de minuutkaart van 1811-1832 is
hij niet meer te zien en staat er op die
plaats een rij huizen aan de Kolonel Wilsstraat (toen Maasstraat). Onder die huizen moet nog wel wat terug te vinden
zijn, bijvoorbeeld in kelders. Meer onderzoek zou zeer nuttig kunnen zijn om antwoord te krijgen op vragen over opbouw,
datering en functie van deze muur.

De muur op de kaart van Merian
uit 1650. Aan de bovenkant van de
kaart stroomt de Maas.

Uit het zicht
Vanaf 1672 zijn al delen van de vestingwerken afgebroken. We weten niet wan-
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door Tom Gribnau en
Aad Vernooij

Lucia, beschermvrouwe
van Ravenstein
“Onze stad heeft geen wateroverlast gekend evenmin als ziekten, wat wij blijven
toeschrijven aan de bescherming door onze beschermvrouwe, de heilige Lucia.”
Zo schreef in 1741 de dienstdoende geestelijke van de Luciakerk in de jaarbrief
voor de Jezuïetenorde. Sint Lucia werd vereerd in Ravenstein, de kerk bezat relieken van haar en pelgrims kwamen naar de stad om haar bescherming in te roepen.

Beeld Sint Lucia in de kerk. Foto
Edward Aghina.

Vóór de bouw van de Luciakerk werd de
heilige Lucia al vereerd Ravenstein. Dat
blijkt uit de jaarbrieven van de jezuïeten
die sinds 1636 de parochie bedienden.
Zo schreven zij in 1676-77 dat elke week
op zondag tot haar gezongen is om een
besmettelijke dysenterie op afstand te
houden. In 1688 richtte men smeekbeden tot haar vanwege plunderende Franse troepen. In 1702 waren er processies
om ziekten uit de omgeving te verdrijven. En ook in 1714 was de hoop op haar
gevestigd: “We hopen dat we, nu we onder de bescherming van onze beschermheilige aan het vuur van de oorlog ontkomen zijn, voortaan van alle ellende
bevrijd zijn.”

Relieken
Devotieprent uit 1866, waaruit
blijkt dat Sint Lucia ook nog in de
19e eeuw in Ravenstein werd vereerd.

De nieuwe parochiekerk, in 1735 gebouwd, werd aan haar toegewijd. De vorige kerk was gewijd aan Onze Lieve
Vrouw Geboorte. De verering van Lucia
werd gestimuleerd door de komst van relieken of relikwieën: objecten die met de
heilige verband houden, zoals lichaamsdelen. In de jaarbrief van 1744 staat, dat
“kostbare authentieke relikwieën van genoemde maagd en martelares ons ten
geschenke uit Rome waren gestuurd
(die) een geweldige massa vereerders in
beweging hebben gebracht.”
Eén jaar later kreeg de kerk een zilveren
reliekhouder “op kosten van verschillende vrome vereerders”. In hetzelfde jaar
was er sprake van een wonderbaarlijke
genezing van een vrouw met een koudvuurinfectie aan een van haar borsten.
Uit dankbaarheid hing haar echtgenoot
na de genezing “eigenhandig een zilve-

ren borst aan het beeld van de beschermheilige”.
In 1760-1770 maakte Petrus Verhoeven
uit Uden een tweede reliekhouder, van
wit en goud gepolychromeerd (met kleuren beschilderd) hout. De bekroning is
een borstbeeld van Lucia met een zwaard
door de hals en met een zilveren kroontje
op het hoofd.
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In 1871 werden aan weerszijden van het
hoofdaltaar beelden geplaatst van Lucia
(links) en Barbara (rechts). Ze waren vervaardigd door Derk van Schadewijk, een
beeldhouwer uit Neerlangel. Lucia houdt
in haar linkerhand een palmtak en heeft
in haar rechterhand een zwaard. Ze staat
ook afgebeeld op een glas in lood-raam
van 1929-30, links voorin de kerk. Ze is
omgeven door vlammen van een brandstapel, terwijl een beul het zwaard heft.

Martelares
Lucia heeft haar heilige status te danken
aan haar vervolging en dood ten tijde van
de Romeinse keizer Diocletianus (rond
305 na Christus). Zij woonde in Syracuse (Sicilië). Volgens de legendes die later
de ronde deden nam haar leven een andere wending toen haar zieke moeder na
een bezoek aan het graf van de heilige

Agatha beter werd. Lucia deed afstand
van haar bezittingen en brak met haar
verloofde om als maagd verder te leven.
De verloofde gaf haar als christen aan bij
de autoriteiten. Ze werd veroordeeld tot
werk in een bordeel, maar niemand, ook
niet een stel ossen, kon haar van haar
plaats trekken. Ze werd ook niet gedeerd
door de brandstapel waarop ze was geplaatst. De dood volgde pas toen de beul
een zwaard door haar hals stak. Een andere legende verhaalt dat zij zichzelf de
ogen had uitgestoken om zich onaantrekkelijk te maken voor heidense minnaars.
Vanwege het verhaal van de ogen en de
verwantschap van haar naam met het Latijnse ‘lux’ (licht) werd zij patrones van
de ooglijders. In Scandinavië werd zij de
brengster van het licht.

Boven: Reliekhouder uit 1760-1770
van Petrus Verhoeven.
Links: Het martelaarschap van Sint
Lucia, Meester van de Kruisafneming van Figdor, ca. 1505 - ca. 1510,
Rijksmuseum.
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Tom Gribnau, Pim Boer, Leo Nellissen, Paul Begheyn, Charles Caspers, Martiaal en theatraal, De jezuïeten in Ravenstein (1643-1772),
Inleiding en vertaling van de jaarbrieven, Nijmegen, 2019; Richard
de Beer, tekst over Ravenstein in:
P.J. Margry/C. Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland, dl
2: Provincie Noord-Brabant, P.
231-234; Leon van Liebergen, De
Sint Luciakerk te Ravenstein,
Kunst en Religie, 1735-1985, in
Sint Lucia Ravenstein, 1735-1885,
Ravenstein, 1985; Verhalen in glas
in lood, St. Lucia, Ravenstein, Museum voor vlakglas en emaillekunst.
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De wereld draait door
Op het moment dat ik dit schrijf is Nederland in de ban van een opleving van
het aantal coronabesmettingen. De noodklok wordt geluid omdat we te weinig afstand houden, te veel mensen uitnodigen
voor onze feestjes, te laks zijn over de gevaren van het oude normaal. Besmettingshaarden worden uitgeplozen.
Dat doet mij denken aan de lokale uitbraak vroeger van een of andere kinderziekte. Een bezoek aan het consultatiebureau of school was vaak voldoende
voor een halve schoolklas in de ziekenboeg. In de grote kinderrijke gezinnen
was altijd wel een kind ziek of onderweg.
Ik heb u al ooit verteld over mijn afwezigheid op de kleuterklassenfoto vanwege de bof. Ook zo’n uitbraak.
Maar nu zitten we niet met een betrekkelijk onschuldige kinderziekte maar
met een coronavirus dat ons allen raakt
op de een of andere manier. Is het niet
omdat we zelf besmet raakten, dan is het
wel omdat de scholen hun deuren sloten
of bedrijven hun mensen vanuit huis lieten werken. Om maar wat te noemen. In
heel wat huisgezinnen moesten grote logistieke vraagstukken worden opgelost.
En om het dichter bij huis te houden: de
Heemkundekring moest haar jaarvergadering opschorten, kon geen lezing of
boekpresentatie houden en geen stads-

wandelingen uitvoeren. Klein leed vergeleken met het grote leed van sterfgevallen, ontslagen en faillissementen. Maar
het geeft wel weer hoe het ook een betrekkelijk kleine vereniging raakt.

Markante gebouwen
Het mooie is dat achter de schermen
toch alles doordraait. Net als de wereld
(behalve op televisie heb ik vernomen).
Het belangrijkste feit op dat vlak is voor
Ravenstein ongetwijfeld de verkoop van
de Luciakerk en de pastorie. Nieuwe bestemmingen en uitdagingen voor deze
markante gebouwen. Samen met de herbestemming van het Raadhuis en het
klooster zijn er, na lange voorbereidingen, in korte tijd grote stappen gemaakt.
Als alle woonruimte betrokken is, hebben er nog nooit zoveel mensen binnen
de grachten gewoond. En er waren nog
nooit zo weinig winkels en horeca… een
terugkerend thema. Met de verhuizing
volgend jaar van Donato’s naar het raadhuis, wordt het winkelhart, geheel in de
lijn van het centrum van Oss, nog compacter. Compacter kan bijna niet in een
anderhalvemeter-samenleving.
Maar goed, de meeste bezoekers aan
onze vestingstad komen waarschijnlijk
niet voor de winkels of horeca. Die zijn
niet uniek maar leveren wel een bijdrage
aan leefbaarheid en beleefbaarheid. Ravenstein moet het hebben van haar unieke plek in de historie. Die historie is onlangs beschreven in een kloek boek. Als
u vanwege corona wat meer aan huis
bent gekluisterd, is dit boek een mooi
tijdverdrijf.
Winfried de Luij
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