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Broeder Johannes
blies kerk
nieuw leven in
Op 16 oktober heeft de klok van de kleine Sint Jan in Neerlangel geluid voor Jan
Baptist Hillegers ofwel broeder Johannes, die op 10 oktober is overleden. Hij
was een Franciskaner priester die in
1986 in Neerlangel neerstreek. “Hij
blies weer leven in de kerk”, aldus de
stichting Neerlangel Historie en Toekomst in het kerkboek.
Jan Baptist beschreef zijn verblijf in
Neerlangel uitvoerig in het boek Neerlangel vertelt (2005). Hij nam zijn intrek in
een oude varkensstal tegenover de kerk,
die nadien De Kluis zou gaan heten.
Want hij leefde hier als kluizenaar in de
geest van Sint Franciscus. Hij maakte de
kerk weer geschikt voor vieringen, met
onder andere liturgische gewaden van
de Clarissen en een kruisbeeld, kandelaars en kaarsenbak van de Franciscanen
uit Megen. Drie keer per dag ging hij de
klok luiden.
Daarnaast maakte hij de varkensstal geschikt als woning, met hulp van buren,
vrienden en kennissen. Hij bewerkte
een moestuin, hield schapen en restaureerde meubels en ander huisraad. Hij
paste af en toe zelfs op een baby in zijn
werkplaats. In 1997 vertrok hij naar een
andere standplaats. Vanaf 1999 verbleef
hij in Maastricht, waar op zijn kamer
een ets van het Sint Janskerkje hing.

Pater Johannes met Frans van de Rijdt wiens
varkensschuur tot De Kluis werd verbouwd.
De foto is op 23 november 1996 gemaakt bij
het 50-jarig jubileum van Frans van de Rijdt
als gildebroeder van Sint Jan en het vertrek
van Johannes uit Neerlangel.

Met dank aan Joop Peters.

Postbus 28
5370 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: Jacht op wild zwijn in 1949,
zie p. 11. Foto Daan Scholte,
Stadsarchief Oss.

Interieur van de kerk in Neerlangel, de ‘kleine
Sint Jan’.
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Riek Sommers-Brands

“Een speciaal gevoel bij mijn dorp”
“Als geboren en getogen Neerlangelse heb ik een speciaal gevoel bij mijn dorp. Dat heb ik
meegekregen van mijn moeder.” Dat schreef Riek Sommers-Brands in het boek ‘Neerlangel
vertelt’ dat op haar initiatief in 2005 werd gepubliceerd. Ze overleed op 9 november, twee
dagen na haar 83e verjaardag.
Riek had haar moeder beloofd dat ze ooit
alles over Neerlangel op zou schrijven.
“Vanaf 1970 heb ik in een schrift de namen genoteerd, per gezin één bladzijde.”
Later ging ze met Frans van de Rijdt,
“gewapend met een bandrecorder, op
bezoek bij Langelse mensen, om te luisteren naar hun verhalen en herinneringen. Die gesprekken zijn van onschatbare waarde geworden en ze zijn terug te
vinden in dit boek.”

Het boek over Neerlangel was één van
haar vele wapenfeiten. Op haar trouwdag ging ze op de foto met leden van de
korfbalclub SDDL, waarvan ze secretaris
was. Ze was sport- en ontspanningsleider en secretaris van de Boerinnenbond.
Die bond ging op in de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO), waarvan ze
veertien jaar voorzitter was. In 1986 was
ze mede-oprichter van de Veteranensportclub Ravenstein.

Riek Sommers-Brands in een uitzending van Omroep Walraven in
januari 2010.

Kleine Sint Jan
Het langst was ze in touw voor het kerkje
van Neerlangel, de ‘kleine Sint Jan’. Joop
Peters schreef in 2018, toen ze een pauselijke onderscheiding kreeg uitgereikt:
“Vanaf haar vroege jeugd was zij betrokken bij de Sint Jansvieringen en het St.
Janskerkje. Ze zorgde dat alles voor de
eredienst aanwezig was, het altaar versierd, zo nodig gewaden voor de priesters en misdienaars aanwezig, misboekjes klaargelegd, plaatsen gereserveerd,
misdienaars gerekruteerd en geïnstrueerd etcetera.
Na het vertrek van Jan Baptist (broeder
Johannes, zie artikel op pagina hiernaast) heeft zij samen met haar man
Henk en zus Cis ervoor gezorgd, dat het
kerkje dagelijks open bleef als plaats
voor rust en gebed. ”
Mensen konden in het kerkje hun boodschappen kwijt in het boek dat op een
lessenaar klaar lag. Na haar overlijden
stonden de pagina’s vol met dankwoorden voor Riek: “Dank u wel, mevr. Riek.
Dat ik me hier altijd welkom voelde in
het door u verzorgde haventje”… “Heel
veel dank voor je geweldige inzet”… “Het
is stil in Neerlangel nu”.
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75 jaar Krijt Op Tijd
door Peter van den Hoogen
Europees kampioen Tiny Wijnen was een van de leden van biljartvereniging Krijt Op
Tijd. Meerdere leden werden Nederlands kampioen. De vereniging bestond dit jaar
75 jaar. Er wordt nog steeds gebiljart, maar niet meer in het café.
KOT (krijt op tijd) bestaat 50 jaar.
Ter gelegenheid van het jubileum
werd in 1995 de finale (8 deelnemers) van de Nederlandse kampioenschap driebanden/klein-biljart
gehouden in Ravenstein
Staand vlnr: W. Smits, Th. Fleuren,
Sjaak Seegers, Albert v. d. Bergh
(voorzitter), H. Lorijn, B. Samson,
C. Broers, P. Sommerdijk, Lambert
van Maasakker, Conny Hamers
(penningmeester), J. v. Dreumel,
A. Smits. Met biljartkeu: J. Brands
(oudste lid).
Zittend vlnr: Chris Seegers, Tonnie
v.d. Ven, Theo v.d. Ven (secretaris),
Theo
Markese
(bestuurslid),
D. Schook, G. Schriks, F. Bruinsma.
Ontbrekende leden: Cor v. Uden,
Frans Egbars, Jo Kersten.

Halfweg vorige eeuw telde Brabant en
ook Ravenstein, veel café’s. De meeste
hadden een tap met krukken er omheen,
wat tafeltjes om te kletsen, te rikken of te
jokeren en een biljart. Bij Mies van Geffen, later ’t Pumpke, bij Burgerlust
(Heessen) of bij Kraaijvanger, later Old
Corner heeft menig Ravensteiner op het
groene laken gespeeld. Het kon ook bij
de Keurvorst, café de Zwarte Raaf of de
Drie Sterren in Demen.

Bekend
Officiële wedstrijden werden echter in
het Stationskoffiehuis van Frans Egbars
gespeeld. In 1945, nu precies 75 jaar geleden, werd daar ‘Krijt Op Tijd’ (KOT)
opgericht. Het werd een van de bekendere Nederlandse biljartverenigingen.
Tegenwoordig hangt er geen biljartklok
of keuhouder meer in de café’s. Biljarten
vindt hoofdzakelijk plaats in gemeenschapshuizen zoals Vidi Reo en Onder
d’n Plag.

Sport in Beeld
Is het een populaire vrijetijdsbesteding
of is het toch een sport? Zeker is dat in
de jaren zeventig en tachtig bij Sport in
Beeld, de voorloper van Studio Sport,
regelmatig verslag werd gedaan van belangrijke biljartwedstrijden.
Wie herinnert zich niet de fluisterstem
van Ben de Graaf bij de finalepartijen
van Raymond Ceulemans, Henk Scholte
of van Tiny Wijnen. De KNBB, de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, organiseerde kampioenschappen in Driebanden, Kader, Bandstoten en Libre.
Kampioenschappen die ook in Ravenstein werden gehouden.

Stationskoffiehuis
Het Stationskoffiehuis van de familie Egbars en daarvoor van Piet van Mulekom,
was vooral na de Tweede Wereldoorlog
het belangrijkste ‘café met zaal’ voor niet
alleen Huisseling en Deursen. Vele bruiloften en vergaderingen werden bij Frans
Egbars gehouden. Frans, bekend bij me-
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nig Ravensteiner als ‘kwartjesophaler’
van de bewaakte fietsenstalling in zijn
schuur, was één van de bestuursleden
van de in 1945 opgerichte vereniging Krijt
op Tijd. Toon Kocken, agrariër uit Huisseling, was voorzitter. Frans Egbars was
vele jaren de kracht achter KOT en werd
zelf Nederlands kampioen kader 47/2.
In de jaren zestig klopt Nijmegenaar
Tiny Wijnen aan bij de club en wordt lid.
Vier jaar komt hij met de trein naar het
Stationskoffiehuis en haalt ondertussen
zijn eerste landskampioenschappen.
Ook de KOT-leden Jo Kersten, Hendrik
van de Heijden, Lambert van Uden en
Cor van Uden worden in de loop der
jaren Nederlands kampioen.

’t Pumpke
Met de sluiting van het Stationskoffiehuis begin jaren negentig, moet KOT op
zoek naar een nieuw onderkomen en
vindt dat in café ’t Pumpke. Ed Ouwens
is daar de caféhouder en enthousiast biljarter. In 1995 wordt, met 23 leden, het
vijftigjarig jubileum gevierd. KOT mag
van de KNBB het Nederlands Kampioenschap ‘Driebanden klein’ organiseren. Het wordt een succes en barman
Ed Ouwens wordt zelfs tweede.
KOT blijft met meerdere teams jarenlang
in de competities van de regio Oss meedraaien totdat in juni 2016 ’t Pumpke
door brand wordt verwoest. Verhuizen
naar een ander café is lastig want ook Old
Corner, Burgerlust of de Zwarte Raaf bestaan niet meer en ook in de Keurvorst
kan niet meer worden gespeeld.

Vidi Reo
“Overal zie je dat de biljartverenigingen
naar gemeenschapshuizen gaan”, vertelt
KOT-voorzitter Albert van den Bergh.
Het aantal cafés loopt sterk terug en de
meesten willen geen kostbare meters
vrijhouden voor een verwarmd biljart.
Gelukkig heeft KOT een nieuw home
kunnen vinden door de medewerking
van de Ouderenbond. In het verenigingslokaal van de KBO, de Nestor, kan
op middagen worden getraind.
Op dinsdagavonden worden daar, heel
voorzichtig nu in verband met corona,
door de huidige 25 leden competities afgewerkt in kader en libre. Er wordt zelfs
met een apart jeugdteam gestreden, hoewel de meeste leden niet meer de jongsten zijn. Werd het vijftigjarig jubileum
in 1995 groots gevierd, het 75-jarig jubileum is door corona voorlopig uitgesteld
tot mei 2021.

Tiny Wijnen, Europees kampioen
kader 47/2.

Een tijdperk
Een eeuw lang was biljarten een van de
belangrijkste vrijetijdsbestedingen in de
talrijke café’s in de Brabantse dorpen.
Vooral op zondag en in de winter wat vaker, kon door velen in de eigen woonplaats, op een rustige, gezellige wijze de
zware werkweek vergeten worden. Met
de groeiende welvaart en mobiliteit zijn
er veel alternatieve mogelijkheden. Bij
velen staat de biljartkeu van opa, al lang
niet meer gekrijt, op zolder als blijk van
vervlogen tijden.

Het Stationskoffiehuis rond 1970.

Bron foto’s: Fotobank Heemkundekring.
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door Joan Walk

Radio, tv en elektriciteit
van Hattink
Van heel veel huizen en bedrijven weet hij hoe ze er aan de binnenkant uitzien. Hij
is indertijd de enige elektricien in Ravenstein. Het gaat hier over Gerard Hattink.
eigenaar van het elektriciteitsbedrijf met winkel aan de Markstraat in Ravenstein.
Zijn zoon Harry vertelt over het bedrijf van zijn vader en moeder.
waren onbewoonbaar verklaard. Ze werkten deels in Reek en deels in Ravenstein.
Ondertussen werd het huis aan de
Marktstraat verbouwd tot winkel, magazijn, werkplaats en woonhuis.
Wat in die tijd modern was, gebeurde
ook hier. De ramen werden vervangen
door grote etalageruiten. Achter de winkel kwam het magazijn en daarachter de
werkplaats. Mijn vader heeft weleens
kritiek gekregen over de verbouwing.
Hij zou het huis hebben verprutst. Dat
gold dan voornamelijk voor het weghalen van de hijsinrichting aan de zijkant
van het huis. Maar die hijsinrichting was
er al niet meer toen het huis werd gekocht.

Winkel van Hattink in de Marktstraat.

Gerard Hattink wordt geboren op 14 november 1932 in Arnhem. Na de lagere
school studeert hij voor elektricien aan
de Technische School, ook in Arnhem.
In diensttijd ontmoet hij in Reek Nellie
van de Sanden, op 14 oktober 1928 in
Reek geboren. Ze trouwen op 14 april
1958. Ze krijgen vier kinderen, één dochter en drie zonen.
Harry: “Na school en diensttijd begon
mijn vader met mijn moeder een elektriciteitsbedrijf met winkel in Reek. Daar
woonden ze ook. Na een tijd wilde hij
zijn bedrijf uitbreiden en hiertoe kocht
hij een groot pand van de dames Dekkers in de Markstraat in Ravenstein.

Noodwinkel
Om alvast bekendheid te krijgen in
Ravenstein openden ze een noodwinkel
in de Winkelstraat. Een noodwinkel,
want de huisjes aan die kant van de straat

Twee auto’s
Toen de verbouwing in 1959 klaar was,
verhuisden ze met hun dochter naar Ravenstein. Er was hier genoeg werk te
doen. Er werd een nieuwe wijk aangelegd en hiervoor moest ons vader de
elektriciteit aanleggen en aansluiten.
Ook het vervangen van oude elektriciteitsleidingen in de bestaande huizen
werd door hem verzorgd. Hij had het erg
druk. En in de zestiger jaren kwam er
ook gas bij. Hij werkte met stagiaires en
ander personeel. En hiertoe had hij twee
auto’s. In deze tijd kwam ook de televisie. Als er een tv verkocht werd, moest
hij het dak op om de antenne te plaatsen.
Mijn vader deed het werk buitenshuis en
mijn moeder in de winkel. Ze verkochten alles wat met elektriciteit te maken
had. Van grote huishoudelijke apparaten
tot de kleinste dingen, zoals lampen en
stekkers. Mijn vader werd ook ingescha-
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keld als er iets te doen was in Ravenstein. Zoals bij de intocht van Sinterklaas
of bij Carnaval. Dan verzorgde hij de geluidsinstallatie op het podium. Ook op
alle kermissen in de regio verzorgde hij
de installaties op het gebied van stroom
en geluid. Hiertoe zette de PNEM verplaatsbare kasten op het terrein, waar
mijn vader de kabels op aansloot.

Kroonluchters
Hij deed niet alleen nieuw werk maar hij
repareerde ook alles wat kapot was. En
daarin was ook werk genoeg. Veel werk
deed ons vader ook voor de Bossche
Schoolarchitect Jan de Jong uit Reek. In
de huizen die hij ontwierp legde mijn vader de elektriciteitsleidingen aan. En ook
bouwde hij voor Jan de Jong grote koperen kroonluchters; met een doorsnede
van wel twee meter! Dat waren wel huizen waar die lampen in pasten.
Voor ons als kinderen was het grote huis
een speelparadijs. We hadden boven een
grote speelkamer en ook op de immens
grote zolder konden we van alles ondernemen. Toen we groter werden hielpen
we ook mee in het bedrijf en in de winkel. Dan werd ons spaarpotje weer gespekt! Ons pap had een hekel aan doelloos over straat slenteren. Dan zei hij:
‘als je kunt slenteren dan kun je ook mij
helpen’. En als vanzelfsprekend deden
we dat dan ook.

Op een bijeenkomst in 1964 in Ravenstein staat Gerard Hattink rechtsboven. De
geluidsinstallatie is door hem geïnstalleerd. Tijdens de bijeenkomst werd pastoor
Soontiëns gehuldigd. Foto: Daan Scholte, Stadsarchief Oss.

De noodwinkel van Hattink in de
Winkelstraat. Het was een van de
panden die later zijn gesloopt.

Waterfiets
Mijn vader repareerde en maakte van alles. Zo had hij voor ons, de kinderen,
een waterfiets gebouwd van buizen en
jerrycans. Daarmee gingen we dan fietsen op de gracht achter ons huis. Dat
was veel pret!
Mijn moeder sloot de winkel toen de
euro werd ingevoerd. Mijn vader was al
een paar jaar eerder gestopt. Het hele
pand werd toen verkocht aan de familie
Tiesma. Mijn vader en moeder verhuisden naar de Gelrehof en daarna naar de
Mgr. Borretlaan. Daar is mijn moeder
gestorven op 5 november 2006. Mjjn vader stierf op 26 januari 2013.”
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Bijzondere staldeurramen
door Hein Elemans
De boerderijen in Huisseling en enkele buurdorpen hadden een uniek kenmerk:
oogvormige raampjes in de staldeuren. Deze traditie is tot vandaag gehandhaafd.
Bij restauraties zijn de meeste raampjes behouden. Is er een verband tussen deze
raampjes en het Germaanse woord voor raam: windoog?
verschijnsel. Er was al langer een tendens
gaande om de kleine raampjes te
vervangen door grote vierkante ramen.
Bij moderne restauraties werden de
staldeuren vervangen door glazen puien
omdat ‘de deel’ voor bewoning werd gebruikt.
De constatering van Elemans leidde er
toe dat bij volgende restauraties de
raampjes grotendeels werden behouden.
Van de zeventien boerderijen die in de
20e eeuw nog (mét raampjes) op foto
zijn vastgelegd, zijn er nu nog twaalf
over. Zijn ze een historisch relict of een
voorbeeld van lokale timmermanskunst?
Heuveleindstraat 6, Huisseling.

Een oogvormig raampje uit Huisseling, Hamstraat.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw
publiceerde Jan Elemans een monografie
over het dialect van Huisseling (Woord
en wereld van de boer). Hij beschreef als
een van de eersten hoe bijzonder de
boerderijen in het dorp waren. Ze staan
verspreid over het dorp op natuurlijke
zandduinen in een kleigebied dat vóór
de bedijking van de rivier de Maas in de
14e eeuw nog vrij werd overstroomd.
Bijna alle 35 boerderijen behoren tot het
Nederduitse type Hallehuis en zijn grotendeels uitgebouwd als Krukhuis- of
T-boerderij.
Hij noteerde dat alle boerderijen in het
dorp een standaardbreedte hadden van
13 meter en afhankelijk van de welstand
(het aantal koeien) in lengte varieerden.
Hij beschreef de aanvankelijke indeling,
die vaak veel ouder was dan hetgeen we
aan de bakstenen buitenkant zien.
Bijzonder waren de open uilengaten in
de kapconstructie, maar echt uniek
waren de oogvormige raampjes in de
grote staldeuren en de deuren van
Vlaamse schuren op het erf.
De dorpsbewoners zelf waren zich
amper bewust van dit bijzondere cultuur-

Raampjes in buurdorpen
Toen ik me een aantal jaren geleden in
het onderwerp verdiepte, bleek dat de
raampjes niet uniek waren voor
Huisseling. Ze werden ook aangetroffen
in de buurdorpen Neerloon, Herpen,
Koolwijk, Reek, Schaijk en Zeeland,
weliswaar in beperkte aantallen. Er werden daar nog eens acht boerderijen aangetroffen. Met uitzondering van Neerloon zijn deze allen verdwenen.
Overwegend zijn het boerderijen van het
hallehuistype omdat deze langs de Maas
dominant zijn, maar in Herpen en
Schaijk komen ze ook voor in een enkele
langgevelboerderij. Ook bleek dat Huisseling, Neerloon en Herpen (samen met
Reek, Schaijk en Koolwijk) ieder hun
eigen variant hadden. In Zeeland werd
een boerderij aangetroffen met oogramen in de oudste vorm, zonder roede
en glas.
In de omliggende dorpen binnen het
voormalige Land van Ravenstein,
Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg,
Neerlangel, Overlangel en Velp zijn de
raampjes niet aangetroffen. Wat zeker
bijzonder is omdat deze dorpen met
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Huisseling een sterke onderlinge cultuurband hadden. In aangrenzende dorpen komen overwegend ramen van het
type ‘vagevensters’ voor. Ook deze kunnen per dorp variëren. In Huisseling
werd slechts één vagevenster aangetroffen, in een boerderij die in de 19e eeuw
werd bewoond door een voormalig inwoner uit Berghem. De overige Huisselingse boerderijen waren al in de eerste
helft van de 20e eeuw voorzien van grote
‘moderne’ meervlaks ramen.

Het is verleidelijk om een historisch verband te zoeken tussen deze oograampjes en de term ‘windoog’, het oorspronkelijk Noord-Germaanse woord voor
venster. In het Engels: window, het
Duits: windauge, Zweeds: vindöga. Dit
woord is in bijna alle moderne NoordEuropese talen verdrongen door woorden ontleend aan ‘fenestra’, het Latijnse
woord voor muuropening. Opmerkelijk
zijn ook nog de verdwenen woorden
augadaurô (Gotisch), Ougatora (Oudhoogduits) en êagduru (Oudengels) met
als letterlijke betekenis ‘oogdeur’. Het
Oudfries kende het woord ‘andren’ of
‘andern’ in de betekenis van ‘ademdeurtje’.

Gaten in wand of dak zorgden voor de
nodige luchtverversing. Windgaten in de
vorm van een ‘uilengat’ bij de nok van
het dak herinneren nog aan deze oude
functie. Dat geldt ook voor de ronde openingen in de wanden van boerderijen of
schuren. Ook de opening(en) in de staldeur diende(n) in eerste instantie ter
ventilatie, maar ze brachten ook licht
binnen en de mogelijkheid te zien wie er
voor de achterdeur stond. Immers veel
boerderijen stonden met de achterkant
naar de openbare weg. De openingen
werden met houten luiken afgesloten en
vaak pas vanaf midden 19e eeuw van glas
voorzien. Glas werd goedkoper en er verschenen ramen in beide achterdeuren.
Als gevolg van de toegenomen welvaart
ging men de boerderij en ook de ramen
steeds verder verfraaien.

Gaten in de wand

19e eeuws

Oorspronkelijk hadden oude boerderijen
geen ramen, zeker niet in het stalgedeelte.

Vermoedelijk is er historisch wel een
verband te leggen tussen de middeleeuwse ‘windogen’ en de huidige oogvormige staldeurramen. Niet duidelijk is
hoe oud de ramen zijn, maar ze lijken
gebaseerd op oude tradities van ‘windogen’ en ‘oogdeuren’. De basisvorm zonder glas is waarschijnlijk in alle zeven
noordelijke dorpen in het Land van Ravenstein gelijk geweest. Mogelijk is de
verspreiding nog groter geweest, maar
ontbreken de bewijzen hiervoor. In de
huidige vorm (met glas en roeden) is het
vooral een 19e eeuws cultuurverschijnsel. In de huidige verschijningsvorm
hebben vooral lokale timmerlieden bijgedragen aan de behoefte om zich van
de buurdorpen te onderscheiden.

Windogen

Voormalige boerderij aan de Deursenseweg 15-17 in Berghem omstreeks 1930 (afgebrand in de jaren
30) met een van glas voorzien vagevenster in het karakteristieke patroon van Berghem. Oorspronkelijk hadden de ramen geen glas en
werden vanuit de binnenzijde afgesloten met houten luiken. De
boerderij zelf is uniek, deels nog
van hout met vakwerkrestanten in
de muren.

Vagevenster Huisseling.

Een oogvormig raam uit Neerloon.

Links: boerderij in Gemert met
ronde openingen in de muur voor
luchtverversing.
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door Henk Buijks

Herinneringen aan het zwembad in de Hertogswetering
Bart Tonies, pas in dienst bij de gemeente
Ravenstein, was het een van zijn eerste
uitvoeringsprojecten. Schaijkenaar Henk
van der Heijden werkte mee aan de
plaatsing van een betonnen dek aan de
waterkant. Daarvoor moest een nieuwe
damwand worden geslagen, eveneens
van beton. Ook kwamen er een hoge
duikplank en een loopbrug tot het midden van de wetering. In juni 1959 vond
de officiële opening van het vernieuwde
zwembad plaats.

A-diploma
Restanten van het zwembad in de
Hertogswetering bij Herpen.

Zwembad op topografische kaart
uit 1967.

Regelmatig fiets ik via de dorpskom van
Herpen en de Hertogstraat naar Overlangel en Keent. Ter hoogte van Café De
Brug passeer ik dan de brug over de
Hertogswetering, behalve bij mooi weer.
Dan stap ik even af om te genieten van
het uitzicht op de wetering, die zich hier
verbreedt tot een heuse rivierarm, Putwielen of Hamelspoel genaamd. Niet ver
van de brug zie je allerlei kleine objecten
boven de waterspiegel uitsteken, de
meeste op regelmatige afstand van elkaar.
Oss had de primeur van het eerste gemeentelijke buitenzwembad in onze regio. Op 30 juni 1934 werd het feestelijk
in gebruik genomen. Meteen vanaf het
begin was het een groot succes. Feitelijk
zwom je daar in de Hertogswetering,
want het zwembad was aangelegd in de
Ossermeer.
Ook in het Herpense deel van de
wetering zullen destijds weleens mensen hebben gezwommen, maar pas
omstreeks 1950 werden bij de brug nabij
het café de eerste voorzieningen, behorend bij een ‘echt’ zwembad, getroffen.
We kunnen denken aan kleedhokjes,
een houten beschoeiing en een vlonder.
In 1959 werd het zwembad grondig
gerenoveerd. Voor technisch ambtenaar

Het moet in die tijd zijn geweest dat Annie Adriaans uit Herpen meteen na
schooltijd regelmatig met enkele vriendinnen richting zwembad fietste, ‘met
boterhammen bij ons’. Ze behaalde er
ook haar A-diploma. Dat ging als volgt:
eerst op de buik de wetering over zwemmen, dan terug op de rug. Daarna moest
je onder water zwemmen, een handje
zand van de bodem opduiken en dat laten zien aan de badmeester. Tenslotte
dook je vanaf de hoge duikplank het water in. Als dat allemaal goed was gegaan,
had je je A-diploma binnen!
Begin jaren 70 lagen er plannen voor
een nieuw zwembad: De Kriekeput, te
realiseren langs de Schaijkseweg, op
Herps grondgebied. Het was een intergemeentelijk project – Ravenstein legde
het samen met Berghem en Schaijk aan
en ook de exploitatie was in handen van
die drie gemeenten. Na de opening van
De Kriekeput in 1972 waren de duikplank
en de loopbrug in de Hertogswetering
overbodig en verdwenen ze, maar de
restanten zijn in 2020 nog zichtbaar en
bieden dus nog steeds kansen voor dierbare herinneringen.
Met toestemming van de auteur overgenomen uit Nieuwsbrief Landschapsbeheer
Oss, september 2020.
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Heren en dragers met wild zwijn

Op deze foto van Daan Scholte poseren
notabelen uit Ravenstein naast mannen
die de jachtbuit dragen. De buit is een
wild zwijn (een mannetje of beer) van
156 pond. Geschoten op een bijzondere
dag, namelijk de elfde van de elfde november, in het jaar 1949.
In het Dagblad van Oss en Omstreken
werd op luchtige toon verslag gedaan
van de jacht. Het betreffende zwijn
‘maakte de streek onveilig en berokkende de boeren veel schade.’ De maat was
vol toen het wilde dier een bezoek had
gebracht aan een gecultiveerde soortgenoot, namelijk ‘de verenigingsbeer van
Dieden.’ Deze lag daarna zwaar gewond
in zijn kooi.
Er werd een jachtgroep gevormd ‘onder
aanvoering van de burgemeester van Ravenstein, de heer Hoefnagels, zelf een
hartstochtelijk jager’. Andere deelnemers waren ‘de Nimrods’, waarmee
hoogstwaarschijnlijk leden van de schietvereniging Nimrod in Ravenstein werden bedoeld. Deze schietgrage heren
werden geholpen ‘door een uitgebreide
schare van drijvers’ en ‘een respectabel
aantal jachthonden.’

Zij trokken door ‘drassige polders, ‘brede sloten’ en ’modderige wegen’. Het
‘doorzettingsvermogen van de groep
dapperen werd uiteindelijk beloond’
toen het zwijn in beeld kwam. Daarna
‘knalden vrijwel gelijktijdig schoten uit
de geweren van burgemeester Hoefnagels en de heer Van de Kamp’, aldus de
krant. De buit werd ‘in triomf’ naar de
stad gebracht waar hij tegen vergoeding
te bezichtigen was.
Het geld kwam ten goede aan ‘de Thuisfronten’ in de gemeente Ravenstein.
Deze organisatie werd blijkbaar als bekend verondersteld. Waarschijnlijk werd
hiermee de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront bedoeld. Deze was in
1946 opgericht om steun te verlenen aan
de geestelijke verzorging van (katholieke) militairen. De organisatie kende een
grote bloeiperiode tijdens de ‘politionele
acties’ in Nederlands-Indië, aldus het
Katholiek Documentatie Centrum.

De jachtploeg vlnr: Kuipers (Deursen/Dennenburg), burgemeester
Hoefnagels, Hen Romeijn (Dieden,
drager), Buunk (Dieden), ?, Van
den Hoogen (Ravenstein), Dirk
Romeijn (Dieden, drager), Willem
van de Kamp (Ravenstein, ovenbouwer) en Salet (Ravenstein,
directeur meubelfabriek)
Foto Daan Scholte. Bron: Stadsarchief Oss.
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Boek over armenzorg in het Land van Ravenstein
door Annemarie van LithDroogleever Fortuijn

Een koe in de romen en een
begrafenismaal
Een onderzoek naar de armenzorg in het Land van Ravenstein in de achttiende
eeuw is begin oktober als boek verschenen. Annemarie van Lith-Droogleever
Fortuijn beschrijft daarin uitvoerig de werking van de armenzorg. Hoe de alledaagse praktijk functioneerde blijkt uit de persoonlijke verhalen van arme boeren
en ambachtslieden. Hieronder enkele van die verhalen. Zie ook Tussen Maas & Erfdijk van augustus 2019.

Annemarie van Lith-Droogleever
Fortuijn, De armenzorg in het land
van Ravenstein in de achttiende
eeuw, Zuidelijke Historisch Contact/Pictures Publishers. Te koop
bij het TIR, boekhandel Derijks in
Oss en bij de uitgever: www.picturespublishers.nl.

Wigger Voet helpt weduwe

Een koe in de romen

Elisabeth, de weduwe van Jan Herbert
Voet, was een bedrag van 27 gulden verschuldigd aan de armenkas van Deursen-Dennenburg. Toen zij in 1770 aangespoord werd te betalen, sagh men voor,
dat die met haar kinder ten eenen male
vant brood soude geraaken. Een oom van
haar man, Wigger Voet, sprong voor
haar in de bres. Zelf had hij dat geld op
dat moment ook niet, maar hij legde
schriftelijk vast dat dit bedrag uit zijn
nalatenschap in de armenkas gestort
zou worden.
Dit gebeurde in overleg met de pastoor,
die onderaan de armenrekening aangaf
dat de schuld van Elisabeth kwijtgescholden werd en dat het bedrag later
van Wigger Voet zou komen. Hij meldde
aan de drost dat hij het door Elisabeth
verschuldigde bedrag had voorgeschoten
uit armengelden.
Wigger Voet liet op 16 januari 1771 in
Ravenstein een testament opstellen.
Daarin waren de kinderen van zijn overleden neef Jan Herbert Voet, die getrouwd was geweest met Elisabet
Breeninge, voor eenderde deel erfgenaam. De drie erfgenamen moesten
voor Wigger dertig zielmissen laten opdragen. Het verschuldigde bedrag zou
dus niet in de armenkas gestort worden,
maar hij liet het aan Elisabeths kinderen
over deze zaak af te handelen.

Marij Art Jan Arts was waarschijnlijk in
1744 weduwe geworden van Art Jan
Arts. Zij was er niet best aan toe, arm,
ziek en alleen achtergebleven met kinderen. Zij kwam ten laste van de armenzorg in Deursen-Dennenburg en kreeg
in 1745-1746 verschillende keren geld in
haare siekte en jamerlyke staet. Aan een
zieke werd ook altijd melk en boter gegeven. De boter kreeg zij inderdaad, maar
voor de melk werd een andere oplossing
gekozen. Zij kreeg een melk-gevende
koe, een koe in de romen, een dure. Hij
kostte bijna 45 gulden. Voor het beest
moest armengeld van twee stuivers betaald worden. Vier jaar later bleek de koe
niet te bevallen: de koijbeest synde in de
romen bij Aarde Marije gehoorende aan
den armen die aan die luydens min dienlyck synde verkoght voor 36 gln en weederom een ander gekoght voor 30 gln
6 str. Voor deze koehandel moest de
armmeester met de koe naar de Osse
markt. Er werd veel hooi en stro gekocht
voor Marij Arts. Hoe lang deze koe bij
het gezin is gebleven, valt niet meer te
achterhalen, maar na 1755-1756 werd
geen hooi meer gegeven.

Legaat voor dienstmeid
In januari 1763 legateerde Elizabeth van
de Burgt bij haar overlijden 250 gulden
aan de armenkas in Langel. Deze 250 gulden werd als obligatie uitgezet tegen 4%
rente. De voorwaarde was dat Elizabeths
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dienstmeid, Grietje Claessen, haar leven
lang deze rente zou krijgen. Grietje heeft
daar lang van geprofiteerd en kwam mogelijk daardoor niet in de armenzorg terecht. Zij overleed op 27 februari 1784 en
kreeg toen een mooie begrafenis, betaald
en georganiseerd door de armmeester. Er
werd een doodskist voor haar gemaakt,
een baar, kleren en gelugt werden gehuurd en de schutterij rukte uit. De koster werd betaald voor zijn optreden. Tijdens de begrafenis nuttigde men veel
eetwaren: een kiuwe, vier pond oud spek,
twee pond boter, witte bonen, een kan
room en een pond vet. Het was winter,
dus er werd ook gezorgd voor turf en
hout. Nadien werd de obligatie opgenomen bij de inkomsten van de armenkas.
(*Een kiuwe zou hetzelfde kunnen zijn
als een kuijen, een halfwas varken.)

Armen in Ravenstein
Op de lijst stonden dertien vrouwen, van
wie er twee weduwe waren, tien mannen
en één blinde arme. Opvallend is dat van
die 24 personen er twee wever waren en
één de weduwe van een wever. Uit andere posten bleken nog vier andere armen,
wat het totaal aan katholieke armen in
1763 op 28 personen brengt, waarachter
natuurlijk hun huisgezinnen schuilgingen. Dat betrof niet de vier personen die
in de kost gedaan waren en waarschijnlijk ook niet de blinde arme, maar de
overige 23 personen zullen met hun gezin bedeeld zijn geweest

Aan de Kleingaalseweg in Schaijk
staat boerderij De Armenhof. In
1796 werd deze door pastoor Johannes van Haaff nagelaten aan de
armen in Schaijk. Van Haaff was
pastoor in Schaijk van 1747 tot
1796. In zijn testament stond dat
de inkomsten van deze ‘Hof op
Gael’ voor de helft naar de armen
moest gaan, voor de andere helft
naar de zittende pastoor. In 1926 werd de boerderij verkocht. De opbrengst ging
voor de helft naar de toenmalige armentafel. Met de andere helft stichtte de
toenmalige pastoor Van Winkel ‘De weldadige Stichting Pastoor-van HaaffFonds’. In 1967 is de verbouwing van de kerk eruit betaald. De hoeve bestaat
nog steeds en is mooi gerestaureerd.

Voedsel voor Jan Gerits
Jan Gerits werd van 1729 tot 1766 bedeeld. Hij was wever, een beroep dat
vaak tot een armoedig bestaan leidde. In
de armenrekeningen van Deursen-Dennenburg komt in dezelfde tijd ook een
Jan(tje) de wever voor. Het lijkt om dezelfde persoon te gaan. De bedeling aan
Jan bestond voor het grootste deel uit
voedsel, vooral ingekomen rogge die onder anderen aan hem werd uitgedeeld.
Hij moest er ook wel zelf voor op pad,
zoals uit de rekening van 1739-1740
blijkt. Toen haalde hij bij verschillende
personen een schepel boekweit met drie
vat gerst en boter op, ook melk en twee
vat paardenbonen met olie en brood.
Dat was dus heel gevarieerd eten. Bovendien kreeg hij nog geld. Dat alles ter
waarde van ƒ 8,40. In latere jaren kreeg
hij daarnaast nog tarwe, erwten, een
halve varkenskop en vanaf 1753 verschillende keren aardappels. Ook kreeg hij
winkelwaren, stro en klompen. Hij had
in 1733 kort een kostgangertje, voor wie
hij kost- en leergeld ontving. Kennelijk
leerde hij zijn kostgangertje weven. In
1746 kreeg Jan een weefgetouw van de
armenzorg.
Jans vrouw Jenneken, alias Per Toet,
kreeg door de jaren heen een linnen
doek, vier vanen melk, boter, aardappels,
boekweit, meel en zeep, en room toen zij
ziek was. Zijn zoon Peter en dochter
Hentje werden elk eenmaal verblijd met
een kledingstuk.

Links: het kerkje van Dennenburg,
getekend door burgemeester Van
Claarenbeek in 1870.
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door Aad Vernooij

Over d’n Dam: dijkjes of
spoordam?
Wie zich afvraagt waar de naam Over d’n Dam vandaan komt, krijgt verschillende
antwoorden. Gaat het om de dorpen ten noorden van de dammen of kades die
vroeger het water van de Beerse Overlaat moesten tegenhouden? Of heeft de
naam te maken met de spoordam die Ravenstein scheidde van de dorpen?

De Waterstaatskaart met de Dennenburgsche Dam en de Deursense en Huisselingse kade (zwarte lijn). In blauw het restant van de
kade van het station naar Soeterbeeck (Stationspad). Op deze kaart
staat ook de spoorlijn aangegeven
met de spoordam bij Ravenstein
(rood gestippeld).
Bron: BHIC.

Henk Buijks stuurde ons een kaart uit
1877-‘79 (de Waterstaatskaart genoemd)
waarop onder meer de Dennenburgsche
Dam en de Deursense en Huisselingse
kade zijn afgebeeld. Volgens hem heeft
de aanduiding of het begrip ‘Over d’n
Dam’ alles te maken met deze dijkjes
langs de Beerse Maas. Ze werden aangelegd tussen 1800 en 1810 langs Overlangel, Huisseling, Deursen en Dennenburg. Na de sluiting van de Beerse
Overlaat eind 1941 werden ze overbodig.
Kort na de oorlog zijn ze afgegraven, tegelijk met de Groenendijk tussen Berghem en Haren (die later gedeeltelijk is
hersteld). Wat bleef, was de benaming
van de regio ten noorden van de dijkjes:
Over d’n Dam.

De dijkjes lopen van bewesten Overlangel tot aan de Groenendijk en de Diedense Sluis (vlakbij de huidige telecomtoren). Ze zijn aangegeven met tandjes
aan weerszijden. De groene arcering op
de waterstaatskaart geeft de begrenzing
aan van de afzonderlijke poldertjes, die
dus meestal omgeven zijn door dijken
of kades.

Spoordam
Een andere verklaring komt van Leon
van Liebergen, oud-bestuurslid van de
Heemkundekring. Hij wijst op de spoordam: “Bij de aanleg van het spoor naar
de nieuwe Maasbrug bleek al snel dat,
gelet op de aanloop die de locs moesten
nemen een lange, zacht hellende aan-
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heb, is dat inwoners van het ‘sjieke’ Ravenstein neerkeken op de arme keuterboertjes in de vijf dorpen van over d’n
dam. Zij konden hun hoofd letterlijk en
figuurlijk nauwelijks boven water houden, mede als gevolg van de Beerse
Overlaat, die een paar keer per jaar werd
doorgestoken om de Maas te ontlasten.
En omdat de arme boeren hier niets te
makken hadden werden zij aangemerkt
als mensen van over d’n dam, dus aan
de andere zijde van de spoorlijn. De dam
dus, die Ravenstein scheidde van de
(‘minderwaardige’??) dorpen Deursen/
Dennenburg, Demen, Dieden en Neerlangel.”
loop nodig was. Die constructie liep uit
tot een ware dam, een echte dijk, die het
stadje Ravenstein verdeelde met het
westelijk achterland. Deze wal, dam of
spoordijk scheidde Ravenstein van
Neerlangel en Soeterbeeck in eerste instantie maar ook van Dennenburg en
Demen. Die lagen sindsdien aan de westkant van deze dam, dus over d’n dam.”

Arme keuterboertjes
Aansluitend geeft Jan Maarten Frequin
een nadere verklaring. Hij was jarenlang verbonden aan het blad Over d’n
Dam, dat dit jaar vijftien jaar bestaat.
Hij meldt ons: “Wat ik ooit vernomen

Kade bij station
Hein Elemans, eindredacteur van het
boek over Huisseling, wijst op een
oudere kade bij Deursen en Dennenburg,
die ook op de kaart staat aangegeven.
“Nog mooier, die oude kade bestaat
deels nog, het is de ondergrond van het
wandel/fietspaadje van het station naar
Soeterbeeck.” Hij reageert ook op de
omschrijving ‘arme keuterboertjes’ in
de dorpen over d’n dam. Volgens hem
waren de boeren in deze dorpen “over
het algemeen zeer welvarend.” Maar zij
werden door de ‘stadse heren’ minderwaardig gevonden.

Het straatje D’n Dam (tussen Ravenstein en Herpen) ligt heel
dichtbij de plek waar de Huisselingse Dam of Kade oorspronkelijk
lag. Op dat punt ligt een rotonde,
waar de Erfsestraat overgaat in De
Beers. Die naam is weer een verwijzing naar de Beerse Overlaat,
die daar vroeger liep.
Linksboven: de spoordam tussen
het station en de brug over de
Maas.
Onder: het Stationspad, overblijfsel van een oude kade.
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Twee 16e eeuwse rondelen
door Marja van den Broek
Waterveiligheid staat weer op de agenda. Een kans om langs de Maasdijk weer
archeologisch onderzoek te doen. In de jaren 90 van de vorige eeuw leverde dit
thema twee unieke rondelen op, die nu nog te zien zijn.
vesting lage muren met brede weergangen en rondelen, ronde geschutsplatforms met kazematten en brede en
lage torens. Aangezien de korte overgangsperiode lag in een relatief rustige
tijd, zijn er weinig vestingen of kastelen
uitgerust met deze tussenvorm. Dat
maakt de Ravensteinse rondelen vrij
uniek.

Het Kasteelrondeel

De vesting Ravenstein in ca 1650.

Rechts het Kasteelrondeel tijdens
de opgraving in 1997.

Na het hoge water in 1993/1994 en
1994/1995 werd besloten dat er wat
moest gebeuren aan de waterveiligheid
langs de grote rivieren. Ook bij Ravenstein zou de dijk worden verzwaard.
Voorafgaand aan de werkzaamheden
aan de dijk, in 1997, werd door vrijwilligers geconstateerd dat er nog resten van
de vesting aanwezig zouden kunnen zijn
in het dijklichaam. In dat jaar en de jaren daarna werd er door ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek) en IBID (nu BAAC) verder
onderzoek gedaan. In de dijk werden
twee rondelen aangetroffen uit 15211522, destijds in opdracht van Philips
van Kleef gebouwd.
In die tijd werd er een nieuwe verdedigingsgordel aangelegd buiten de middeleeuwse ommuring. Het kanon deed zijn
intrede en de betrekkelijk dunne muren
van de middeleeuwse vesting waren daar
niet tegen bestand. Het kasteel komt dan
ook binnen de vesting te liggen. In de
vrij korte overgangstijd tussen twee
typen verdedigingswerken kreeg de

De restanten van dit rondeel liggen aan
de Maasdijk, nabij de Van Coothweg.
Het heeft een onvolledige cirkelvormige
plattegrond met rechthoekige uitbouw.
Wat de functie was van de uitbouw met
geschutskelder is niet bekend. Onder
het maaiveld bevinden zich o.m. een
overwelfde ruimte met schietgat. De restanten bestaan grotendeels uit baksteen
voor de buitenzijde. Ter hoogte van de
waterlijn is Namens hardsteen gebruikt,
ter bescherming tegen erosie van het
rivierwater. Inwendig zijn mergelblokken verwerkt, vanwege hun vonkvrije
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Het gerestaureerde Kasteelrondeel met de rechthoekige uitbouw in 2001.

eigenschappen; mergel was ook goedkoper dan baksteen. De muren zijn 3,5-4
meter dik. Het rondeel had een diameter
van ca 42 meter. Het liep waarschijnlijk
door tot aan de rand van de weg aan de
stadskant. In deze hoek zijn muurresten
aangetroffen. Daar sloot het rondeel mogelijk aan op de wal of vestingmuur
langs de Maasdijk. Verder onderzoek
zou klaarheid kunnen geven.

Het Bokrondeel
Het Bokrondeel ligt aan de Maasdijk,
nabij de Walstraat. Het heeft een cirkelvormige plattegrond. Het wordt ook wel
Oranjerondeel genoemd, maar dat is iets
van later datum. Onder het maaiveld
bevinden zich verschillende ruimtes en
gangen. De restanten bestaan grotendeels uit baksteen voor de buitenzijde,
waarbij ter hoogte van de waterlijn ook
Namens hardsteen is gebruikt. Ook hier
zijn inwendig mergelblokken verwerkt.
De muren van dit rondeelrestant zijn
ook 3,5-4 meter dik. Het rondeel had een
diameter van circa 33 meter. Het was
vermoedelijk niet volledig rond en is
later gedeeltelijk ontmanteld, waardoor
de oorspronkelijke vorm van de buitenzijde moeilijk te reconstrueren is.

Traktaat van Venlo
Bij het traktaat van Venlo in 1543 draagt
Willem IV van Kleef zijn gebieden over
aan keizer Karel V. Deze bepaalde dat de
vestingwerken van Ravenstein geslecht,
onbruikbaar gemaakt, moesten worden
door Bosschenaren. Dat is maar ten dele
gebeurd, waarschijnlijk omdat de ves-

tingwerken aan de Maaskant ook een
waterkerende functie had.

Verval
In 1621 worden de vestingwerken weer
hersteld en krijgt het Bokrondeel een
nieuwe stenen buitenschil. Als in 1672
de vesting opnieuw wordt ontmanteld
begint het verval. In de 19e eeuw worden
de rondelen opgenomen in de nieuw
aangelegde dijk. Op de kadastrale kaart
van ca. 1830 zien we aan de Maasdijk
nog uitstulpingen die over gebleven zijn
van de 16e eeuwse rondelen

Rijksmonument
Er kan worden geconcludeerd dat we in
Ravenstein te maken hebben met twee
voor Nederland unieke en relatief goed
bewaard gebleven verdedigingswerken
uit het begin van de 16e eeuw. Ze kunnen aangemerkt worden als van groot
nationaal belang voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de vestingbouw. Beide
rondelen zijn, terecht, een Rijksmonument (nr 513537). In 1999 zijn de beide
rondelen gerestaureerd.
In het kader van het project Meanderende
Maas moet er weer wat gebeuren aan de
waterveiligheid langs de Maas. Bij het
stadje Ravenstein is gekozen voor het
slaan van een damwand in plaats van
verhoging van de dijk. Dit biedt weer
perspectieven voor onderzoek en herinrichting van de Maasdijk. Recreëren
en historische accuratesse kunnen hier
samenkomen.
Wilt u meer weten over dit project:
https://www.meanderendemaas.nl

Het Bokrondeel tijdens de opgraving in 1999.
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door Peter van den Hoogen

Toon van de Burgt:
betrokken bij gemeenschap
Maar liefst 24 jaar gemeenteraadslid, waarvan drie perioden als wethouder. Twintig jaar hoofdman van het Sint Barbaragilde, 121/2 jaar voorzitter van de voetbalclub Ravenstein en vele andere functies op kerkelijk en sociaal niveau. Toon van de
Burgt, landbouwvoorlichter bij Meulemans, was vanaf de jaren vijftig tot begin
jaren tachtig zeer betrokken bij wat Ravenstein toen was: een vrij gesloten katholieke gemeenschap waar je door persoonlijke contacten veel voor elkaar kon betekenen.
taak had de bescherming van koningin
Wilhelmina. Na de oorlog heeft hij voor
deze hectische periode het Wilhelminakruis gekregen. Het is een traumatische
tijd die elk jaar rond 4 mei nog herbeleefd
wordt en hem motiveert tot een maatschappelijke taak in de rest van zijn
leven.

Ravenstein

Toon van de Burgt met zijn vrouw
Mieke van Bakel.

Toon van de Burgt wordt in 1910 in de
Peel, in het Brabantse Deurne, geboren.
Hij is oudste van elf kinderen. Zijn vader
sterft als hij achttien jaar is, waardoor de
zorg voor gezin en boerderij gevoelsmatig op zijn schouders komt. Na de
militaire dienst werkt hij bij Hendrix
Veevoeders in Helmond en trouwt hij in
1939 met Mieke van Bakel, eveneens uit
Deurne.

Eind 1946 gaat Toon, samen met zijn
broer Bert, werken bij Veevoederbedrijf
Meulemans in Ravenstein. Ze zetten de
‘buitendienst’ op: de voorlichtingsdienst
voor de snel groeiende boerenbedrijven
die klant zijn van Meulemans. Toon
woont in een kosthuis omdat het huis
aan de poort van de Kasteelseplaats eerst
moet worden opgeknapt. Het is tijdens
de oorlog helemaal uitgeleefd door vooral Engelse soldaten. De echte verhuizing,
met inmiddels twee kinderen, vindt
plaats in 1949. Daar worden nog drie
kinderen geboren.

Traumatische tijd

Rechts: Toon van de Burgt (rechts
op de foto) als militair in Engeland.

Tijdens de mobilisatie in verband met de
Tweede Wereldoorlog wordt Toon als
reserve-kapitein met zijn groep gelegerd
bij het ‘Duits Lijntje’ nabij Gennep. Ze
worden overdonderd door een Duitse
pantsertrein. Er volgt een gevaarlijke
vlucht door Frankrijk en Spanje naar
Portugal en dan per boot naar Engeland.
In Engeland wordt hij met zijn groep opgenomen bij een legereenheid, die als
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Niet vaak thuis
Hij heeft het druk waardoor hij niet vaak
thuis is. Het advieswerk voor Meulemans gebeurt van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat. Bovendien wordt ook door
instellingen en verenigingen hard aan
Toon getrokken. Al spoedig wordt Toon
voorzitter van de voetbalclub, toen nog
spelend nabij de Bleek. Ook bij sociaalmaatschappelijke activiteiten is Toon
steeds meer betrokken, zoals bij de oprichting van Zorgcentrum Maasland in
Herpen of de voorbereidingen voor de
start van de ULO in Ravenstein. En zo
komt ook de gemeentepolitiek in beeld,
in de snel groeiende gemeente Ravenstein.
Leden van de gemeenteraad worden in
die tijd gekozen via ‘lijsten van kandidaten’. Deze lijsten hebben meestal geen
partijnaam en worden daarom genoemd
naar de nr. 1 op de lijst. Een echt partijprogramma is er ook niet. Je wordt gekozen omdat men je kent, hetzelfde beroep
uitoefent of in dezelfde plaats woont.
Toon wordt in 1958, nog geen negen jaar
wonend in Ravenstein, gekozen in de
raad en meteen ook tot wethouder. Hij
vormt het college van B en W, samen
met de net benoemde burgemeester
Harrie van Weegen en met Janus Arts,
agrariër uit Huisseling, al twintig jaar
voorzitter van de N.C.B. en stemmentrekker van vooral boeren en boerinnen.

Persoonlijk contact
Toon is geen man van uitgebreide
programma’s en notities. Hij geniet
vooral als hij in persoonlijk contact met
mensen iets voor hen kan betekenen.
Juist in de jaren zestig en zeventig groeit
Ravenstein erg hard: grote, nieuwe
woonwijken worden gebouwd, de ulo
wordt gesticht, de fabrieken van Meulemans, Ravo, Salet en Van Wijk- en Boerma breiden uit en sportaccomodaties
worden verbeterd. De gemeente zorgt
nog voor woningbouw en woningtoewijzing.
Grote bedrijven komen op voor de huisvesting van hun werknemers. Toon
regelt graag en als bijvoorbeeld zijn voetbalclub een goede doelman kan krijgen

als er een woning in Ravenstein wordt
toegewezen, dan worden daartoe pogingen ondernomen. De lijst Van de Burgt
wordt later lijst Gemeentebelangen met
Toon op nr. 1 en W. Janssen, schoolhoofd in Demen/Dieden en voorzitter
van de voetbalclub SDDL op nr. 2, Paula
van der Meulen op nr. 3 en Nico Verhoeven (Van Wijk en Boerma) op nr 4.

1960: het college van B en W danst
tijdens de stadsfeesten van 1960.
Vlnr: A.J. Arts, A. van de Burgt,
burgemeester H.P.J. van Weegen,
mevr. M. Kocken. Bron: BHIC.

Sint Barbaragilde
Begin jaren zestig, na een periode van
ruzie tussen het Sint Luciagilde en het
Sint Barbaragilde, raakt Toon betrokken
bij de verdere uitbouw van het Sint Barbaragilde. Al snel (1963) wordt hij hoofdman van het gilde en vice-voorzitter van
de kring Land van Cuyk. Toon houdt van
de tradities en folklore, geniet bijvoorbeeld van de feestelijkheden rond Ravenstein 600 jaar. Hoogtepunt is elk
jaar de viering van de teerdag van het
gilde op 4 december met zijn speech als
hoofdman, “gebaseerd op de preek van
pastoor Jan Donders”, zoals hij zelf zei.
Elke drie jaar vindt het koningschieten
plaats en jawel, in 1978 schiet hij zich
tot koning van het gilde.

Laatste periode
Gemeentepolitiek op basis van vertrouwen en persoonlijke contacten wordt
steeds meer politiek op basis van vastgesteld programma en afspraken.
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De VVD haalt één zetel. Het college
krijgt een H’77 (Herpen)/ PvdA/ Dorpsbelangen-coalitie met Deet Hoogveld en
Jan van Thiel als wethouders. Toon
besluit in dat jaar, vanwege gezondheidsredenen en de ziekte van zijn vrouw, te
stoppen met de gemeentelijke politiek
en met het werk voor het gilde.
Terugkijkend noemt Nico Verhoeven,
collega-raadslid van ‘Gemeentebelangen’
en één van zijn opvolgers als hoofdman
bij het Sint Barbara Gilde hem: “betrokken, soms wat impulsief, individueel en
chaotisch maar vooral pragmatisch en gezien, als gelovige gemeenschapsman en
doener in een belangrijke periode van opbouw van de gemeente Ravenstein”.

Toon van de Burgt met minister
Westerterp bij de opening van
rijksweg A50 en de brug over de
Maas in 1975.
Bron: Fotobank Heemkundekring.

De partij Gemeentebelangen
onder aanvoering van Toon van
de Burgt op het stembiljet in
1974.

In 1974 haalt Gemeentebelangen drie
zetels; te weinig om krachtig als
wethouder te kunnen werken, zo vindt
de fractie. Maar Toon geeft aan “dat hij is
gevraagd wethouder te worden” en begint met collega-wethouder Jan van
Thiel aan zijn laatste periode als
wethouder. Raadslid en wethouder voor
lange tijd kwam in de periode 19601980 vaker voor. Jan van Thiel werd
maar liefst vijf perioden wethouder,
Wim Fleuren en Henri Elemans waren
respectievelijk 20 jaar en 24 jaar lang
raadslid.
Begin jaren tachtig doen landelijke
partijen hun intrede in de Ravensteinse
politiek. Het CDA wordt opgericht en is
in 1982 met vijf zetels de grootste partij.

Verlies
In 1981 ontvangt Toon de eremedaille in
goud in de Orde van Oranje Nassau. In
datzelfde jaar komt zijn vrouw Mieke
van Bakel te overlijden. Een moeilijk te
verwerken verlies en levensfase. Hij
geeft opnieuw aandacht aan zijn tuin en
aan het maken van zijn schilderijen met
steentjes. In 1984 verhuist hij noodgedwongen naar zorgcentrum Maasland.
Na een ziekbed overlijdt hij op 10 oktober 1988 in Nijmegen.
Op zijn bidprentje schrijven zijn kinderen: ‘Het leven van ons pap heeft zich voornamelijk gekenmerkt door een rijke maatschappelijke dienstbaarheid. Talrijk waren
zijn openbare functies op bestuurlijk en
sociaal terrein. Dat was zijn terrein, daar
voelde hij zich als een vis in het water. Het
privébelang heeft meermalen moeten wijken
voor het breder maatschappelijk gebeuren.
Het geijkte dilemma van de ras-bestuurder
en verenigingsman die hij was en in dit
kader heeft hij voor talloze mensen veel betekend.’
Met dank aan Joan Walk en
Nico Verhoeven.
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Donatie voor het kelderboek
In de lente van 2021 verschijnt in Ravenstein een zeer bijzonder boek:
Ondersteboven, 102 kelders van Ravenstein. Het is samengesteld door de
fotografen Theo Audenaerd en Edward Aghina, de bouwkundige
(wijlen) Henk van Drunen en de bouwhistoricus Ad van Drunen, met
medewerking van Maurits Cobben, architect.
Het prachtige, breed vormgegeven boek biedt in ruim 300 bladzijden
een indrukwekkend beeld met toelichting van de oudste bouwlaag van
de vestingstad Ravenstein. Een dergelijk boek is uniek in Nederland en
België.
De productiekosten bedragen € 17.000 euro. Het boek wordt uitgegeven door Stichting Vestingwerken Ravenstein. De
stichting zou het zeer waarderen als de bevolking van Ravenstein de uitgave financieel zou steunen. De stichting heeft
fiscaal de kwalificatie cultuur-ANBI, zodat particulieren de gift voor 125% in aftrek kunnen brengen.
Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rek. nr. NL50 RABO 0172 6738 72 t.n.v. Stichting Vestingwerken Ravenstein.
Martin Jan van Mourik, voorzitter en Ton Buijink, secretaris/penningmeester

Getuige van overval Zwarte Ruiter

door Thera Schrijvers

Thera Schrijvers stuurde ons een aanvulling op het artikel over de Zwarte Ruiter,
die in 1954 een overval pleegde op het postkantoor (zie het nummer van augustus
2020). Haar oom, Wim van Hal, bleek een waardevolle getuige.
Ik was toen dertien jaar en heb dit drama
bewust meegemaakt. Wij kenden de
familie van Dieten goed. Ons Jeanne
was dik bevriend met Hanny van Dieten
en ik was van de leeftijd van Riet van
Dieten en ‘speelde’, toen ik wat jonger
was, met haar! Misschien daardoor
waren wij er nog meer door gegrepen. Ik
heb de volgende aanvulling op het
verhaal, zoals vermeld in het blad.
Er staat dat Gruijters (de overvaller) parkeert bij de molen en naar het postkantoor loopt ... Echter, onze oom Wim is
door Gruijters rechtstreeks aangesproken
en dat ging als volgt. Wim van Hal (geboren in 1911, op dat moment 43 jaar) was
grossier in bakkerijgrondstoffen. Hij was
een vrijgezelle broer van mijn moeder en
woonde bij ons in huis. Piet Gruijtrooij
was zijn boekhouder en woonde op de
hoek Landpoortstraat-Marktstraat (waar
voorheen de kapperszaak zat).
Wim moest op de avond van de overval
bij zijn boekhouder zijn en parkeerde
zijn VW-busje bij de achterdeur van
Gruijtrooij in de huidige Brouwerijstraat
naast het postkantoor. Hij verstoorde

daarmee het plan van Gruijters die zijn
auto juist op die plek wilde zetten.

Auto verzetten
Gruijters sprak oom Wim aan en vroeg
hem of hij zijn auto wilde verzetten.
Wim parkeerde daarop zijn busje in de
Landpoortstraat voor de sigarenwinkel
van Willem van de Kamp (huidige Klavertje Vier). Daardoor kon Gruijters zijn
auto recht voor de achteringang van het
postkantoor zetten en bij zijn vlucht vanuit het smalle Brouwerijstraatje en de
Landpoortstraat wegrijden. Zo had hij
dat voorbereid.
Later bleek Wim een waardevolle getuige
te zijn omdat hij met de overvaller
rechtstreeks contact had gehad. Bij de
uiteindelijke rechtszaak werd hij opgeroepen om in de Bossche rechtbank te
getuigen. Dat betekende voor hem dat
hij de moordenaar zou zien en andersom;
hij was óp van de zenuwen. De dag van
de rechtszaak was hij totaal van streek en
is daarom niet met de auto maar met de
trein naar Den Bosch gegaan.

De Maasbode, 10 februari 1955.
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door Jan van Schadewijk

Hooi in de overstroomde uiterwaarden bij de spoorbrug in 1909.
Bron: Album familie Suermondt.

Jongvee en hooi
op de uiterwaarden

Hieronder probeer ik mijn bevindingen,
zoals ik die in de vijftiger jaren van de
vorige eeuw zelf heb meegemaakt op
onze boerderij in de Daalderstraat te
Huisseling, te verwoorden.
Ruim 95 procent van de bevolking in de
dorpen rond Ravenstein was in de jaren
vijftig boer. Grote en middelgrote boeren
hadden zelf voldoende weiland voor hun
vee. Kleine boeren niet. Kleine boeren
pachtten dan ‘weilandgelegenheid’ voor
hun vee. Daarbij waren twee locaties
voor deze boeren beschikbaar: de uiterwaarden in Ravenstein en de uiterwaarden in Dieden.

Diedense uiterwaarden
De pacht ging per schaar, één schaar was
gelijk aan een volwassen rund. Een halve
schaar was voor een ‘pink’ of een ‘hokkeling’, benamingen voor runderen jonger dan ca. 2 jaren. In het voorjaar werd
het ‘jongvee’ naar de uiterwaarden van
Dieden gebracht. Dit jongvee werd ook
wel ‘leeg vee’ genoemd, omdat het nog
geen kalf had gekregen. Mijn vader
pachtte op de Diedense uiterwaarden
enkele ‘scharen’ voor zijn jongvee. De

opzichter van deze uiterwaarden was de
heer Th. Van Oosteren uit Dieden, die
zelf ook een boerenbedrijf had. In de
tweede helft van de maand april werd de
Diedense uiterwaard ‘ingeschaard’.
Vóór de ‘inscharing’ was er gelegenheid
om bij de opzichter het aantal gewenste
scharen op te geven. Wanneer er een
grote vraag was naar scharen, werd de
aanvraag soms gecorrigeerd.
Op de datum van inscharen werd het
jongvee naar de boerderij van de opzichter gebracht, waar het werd gebrandmerkt. Hierbij werd een teken in de huid
of op de hoorn aangebracht, wat een typische brandlucht veroorzaakte. Iedere
eigenaar kon met het brandmerk zo zijn
eigen vee herkennen, zodat er geen misverstanden over het eigenaarschap konden ontstaan.
Op zondag gingen veel kleine boeren op
de uiterwaarden naar hun vee kijken.
Vaak namen zij ‘veekoeken’ mee, om het
vee minder schichtig te maken als ze in
de herfst naar huis moesten worden gehaald. Daarbij moest de runderen immers een ‘halster’ (leidsels) worden opgezet
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Uiterwaarden in Ravenstein
In de uiterwaarden in Ravenstein was
een vaste groep boeren die een perceel
hooiland pachtte in de zomerperiode van
april tot en met juli. In de periode van
augustus tot en met oktober werd de
zogenaamde ‘tweede snee’ (ook wel
‘eimend’ genoemd) verpacht aan kleine
boeren.
In tegenstelling tot de Diedense uiterwaarden werden in Ravenstein veel
melkkoeien ingeschaard. Deze werden
twee keer per dag gemolken, wat veel
sociale contacten tussen de boeren opleverde.
De koeien werden bij de smederij van
Toon Verhoeven (in de Landpoortstraat)
gebrandmerkt.
De beheerder van deze uiterwaarden
werd ‘rentmeester’ genoemd. Dit was
Driekus Jansen, onze buurman in de
Daalderstraat te Huisseling. Na het
beëindigen van zijn boerderij heeft Driekus Jansen tot zijn overlijden in 1983 op
de Schepenhof in Ravenstein gewoond.
Een bijzonderheid is dat bij het
bombardement op de spoorbrug van
1 september 1944 veel koeien die op de
uiterwaard waren ‘ingeschaard’ zijn omgekomen, waaronder ook enkele koeien
van mijn vader. Ik was toen 7 jaar, maar
kan me deze koeien nog haarscherp voor
de geest halen.

Pachten van hooigras
De Diedense uiterwaarden waren veel
groter dan de Ravensteinse uiterwaarden.
Sommige delen van de Diedense uiterwaarden werden als percelen hooigras in
de zomer aan de boeren in de omgeving
verpacht. De boeren moesten zich hiervoor aanmelden. Om zoveel mogelijk
boeren te gerieven werd elk perceel (een
‘morgen’, circa 0,8 hectare groot) aan
twee boeren tegelijk verpacht.
Gezamenlijk werd het werk gedaan. Als
het gemaaide gras hooi was geworden,
werd er ‘geopperd’ (hopen gevormd). De
verdeling van het gewonnen hooi tussen
de boeren was even praktisch als eenvoudig. ‘Om den ansen opper’ (één na
één) werd er verdeeld. Bij loting werd
vastgesteld wie er mocht beginnen.

Het hooi van boeren uit Huisseling
moest meestal worden gewogen op de
weegbrug van de CAV Ravenstein
(Boerenbond). Dit gebeurde om de
opbrengst te kunnen bepalen en hoogstwaarschijnlijk ook de facturering.
Zonnig weer was zeer belangrijk bij het
hooien. Het gezegde ‘hooien als de zon
schijnt’ is hier hoogstwaarschijnlijk een
gevolg van. Groot was de voldoening bij
de boeren als een perceel hooi weer op
‘den balker’ (hooizolder) was opgeslagen.
Niet zelden werd er daarna dan ook
geborreld.

Hooi-oppers (hopen) in de uiterwaarden van Ravenstein, begin 20e
eeuw. Bron: Album familie Suermondt.

Bovengenoemde feiten gebeurden in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw, nog
maar zestig jaar geleden. Het is nu al
zoeken naar mensen die dit daadwerkelijk
hebben meegemaakt.
Als het boerenleven en andere samenlevingsvormen uit deze tijd niet worden
vastgelegd, zijn deze in de kortst mogelijke tijd weer vergeten. Dat zou jammer
zijn. Het voorstaande was een onderdeel
van het boerenleven zoals dat in de jaren
vijftig van de vorige eeuw zich afspeelde.
In tijd gemeten nog maar zo kort geleden.
Zie ook Tussen Maas & Erfdijk nr. 12,
augustus 2017, over het inscharen van vee
op de Diedense uiterwaarden.
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door Aad Vernooij

Vrijheren en vrijvrouwen van
Dieden op verdwenen kasteel
Bij de kerk van Dieden ligt de grafsteen van Henri Singendonck. Hij overleed in
1855 toen hij tien jaar jong was. Hij verbleef met zijn ouders op het kasteel van
Dieden, dat als buitenverblijf van de familie dienst deed. Behalve de grafsteen
verwijzen een verbouwd koetshuis en resten van de slotgracht naar het voormalige
kasteel en de eigenaren van de heerlijkheid Dieden.

Het kasteeltje van Dieden als Slot
Terborch in 1618.
Bron: Stadsarchief Nijmegen.

Henri Singendonck was tien jaar
toen hij overleed op het kasteel in
Dieden. Zijn graf ligt bij de kerk in
Dieden.

De oudste afbeelding van het kasteel dateert van 1618. Dat jaartal staat bij een
enigszins onbeholpen tekening van ‘Slot
Terborch te Dieten’. Maar al veel eerder
is er sprake van heren en vrouwen van
de heerlijkheid Dieden, te beginnen met
Marina van Dieden (1312 of later). Later
komen we o.a. Walraven en Reinout van
Valkenburg tegen en heren van Gelre of
hun leenmannen en vrouwen.

Singendonck
Vanaf 1724 is de familie Singendonck
eigenaar, een vooraanstaande familie uit
Nijmegen. Matthias Singendonck (16781742) was onder andere burgemeester
van Nijmegen en raadsheer van koning
Willem III (van Oranje) van Engeland.
Hij noemde zich na de koop ‘Vrijheer van
Dieden’. Een kleinzoon van Matthias,
Johan Matthias Singendonck, trouwde
in 1794 in Ravenstein met Maria van der
Brugghen. Zij kregen zestien kinderen
waarvan er tien in leven bleven, waaronder Jan Singendonck, de vader van
Henri.
Dochter Anna trouwde met haar neef,
Justinus van der Brugghen, die president
van de rechtbank in Nijmegen was en
enkele jaren minister van Justitie.
Jan Singendonck (hij werd griffier van
de Eerste Kamer) en Justinus van der
Brugghen zijn de hoofdpersonen van de
roman De Spiegelklok, die zich onder
meer afspeelt in het kasteel van Dieden.
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Uit de roman De Spiegelklok: In 1832 zit Maria
van der Brugghen, vrijvrouwe van Dieden, in
de vensterkamer op tweede verdieping. Ze
verbleef er graag “omdat men er over den dijk
heen een wijd uitzicht had op de bochtige
Maas met haar breede voorlanden; op Batenburg, de stad in het groen aan den overkant.
Rechts keek ze op het bos van haar eigen bezitting ... waarin … zich de oude eikenlaan stortte
die vlak bij de Diedense kerk, haast tien minuten ver, van den dijk glijden kwam.”
Gera Kraan-van den Burg, De Spiegelklok, Een
roman over den laatsten Singendock van Dieden,
Kampen, 1947.

Feodale verhoudingen
De roman schetst de feodale verhoudingen van die tijd. De kasteelbewoners
komen met een stoet van rijtuigen en
wagens met bagage. Aangekomen in
Dieden werpen ze een rijksdaalder
tussen de kinderen; die volgen de
winnaar naar een winkeltje, waar het geldstuk wordt klein gemaakt en verdeeld.
Bij de intocht van een nieuwe heer Van
Dieden treden de schutters van het Sint
Laurensgilde aan, steekt de vlag uit alle
huizen en is er een erewacht van twintig
man te paard. De vrijheer spreekt het
volk toe: “beminde onderhorigen van
Dieden; de wet heeft de rechten der
heerlijkheden vernietigd maar de band
der liefde tussen Heer en mensen kan
zij niet verscheuren... Alles ademt hier
eenheid, leve de Diedenaren.”
Bij de begrafenis van de jonge Henri
komen boeren en pachters naar het kasteel. Zij dragen de kist naar de kerk, waar
‘heel Dieden te wachten’ staat.
In later jaren kwamen de familieleden
weinig meer in Dieden. Daarom besloten
ze om in 1875 heerlijkheid en kasteel te
verkopen aan margarinefabrikant Anton
Jurgens uit Oss. Die liet het kasteel
afbreken en stenen en houtwerk publiekelijk verkopen in 1877, zoals blijkt uit
advertenties in de regionale krant.

Koetshuis
Sinds 1958 woont de familie De Loijer
op het terrein van het voormalig kasteel.
Frans en Marie de Loijer hadden er een
boerderij en verbouwden het koetshuis
tot woning. Ze dempten een deel van de
gracht met het bruggetje, dat naar het
huis leidde. Aan de dijk werd in het
laatste kwart van de 19e eeuw een nieuwe
schuur gebouwd als vervanger van een
oudere voorganger. Deze Vlaamse
schuur is inmiddels verdwenen door
verwaarlozing.
Met dank aan Harry de Looijer en Leo
Zilessen
“Een fraai, modern gebouw, omringd door grachten, tuinen, bosschen en uitmuntende eikendreven.” Zo werd het huis in Dieden
omschreven in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A. van der Aa in 1841. Deze
foto dateert van 1873. Fotograaf:
Willem Ivens. Bron: M.A.J. Jurgens,
F.J.M. van de Ven, Jurgens, Generaties in beweging, deel II, p. 297.
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door Peter van den Hoogen

Schoolgebouwen overleefden slopershamer
Nu er een plan is voor woningbouw wordt de VMBO/MAVO-school (het Hooghuis)
van Ravenstein afgebroken. Ook de vroegere basisschool van Overlangel staat op
de nominatie om te verdwijnen. Veel meer schoolgebouwen hebben in de voorbije
tijd plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Gelukkig zijn er nog enkele pareltjes over:
schoolgebouwen, nu in bewoonde staat, die de slopershamer hebben overleefd.

Huisseling

De voormalige lagere school in
Neerloon.

Verdwenen schoolgebouwen
Veel schoolgebouwen hebben in de voorbije tijd plaatsgemaakt voor nieuwbouw.
Soms was dat voor woningbouw, zoals bij de oude jongensschool aan de Kolonel
Wilsstraat, de vroegere kleuterschool/openbare
basisschool aan de Molensingel en
de basisschool in Demen.
Soms voor de bouw van
appartementen, zoals bij de
Jozefschool aan de Graafsestraat en de VGLO-school en
de Mariaschool aan de Kasteelseplaats.

Neerloon
Vlak bij de kerk in Neerloon valt het
woonhuis van de familie Poelmans op.
Het is de verbouwde woning van wat
eerst een ‘lagere school met gymnastieklokaal en onderwijzerswoning’ was. In
1913 had Neerloon 175 inwoners en 19
schoolgaande kinderen. De gemeente
Huisseling/Neerloon vond dat het
schoolgebouw uit 1838 niet meer voldeed en besloot in 1916 tot nieuwbouw.
Architect Egidius Jansen uit Neerloon
ontwierp de school annex gymnastieklokaal en onderwijzerswoning.
In 1923 werd Neerloon deel van de gemeente Ravenstein en in 1930 werd de
nog nieuwe school gesloten. Ombouw
tot woning vond plaats met onder meer
een slaapkamer in de vroegere gymzaal.
Het mooie inpandige balkon, achter in
de vroegere onderwijzerswoning is behouden gebleven.

Aan de Burgemeester van de Wielstraat
is de verbouwde lagere school van Huisseling nog te herkennen. In 1883 had
aannemer Johannes Hoes uit Deursen
de opdracht gekregen voor het bouwen
van ‘eene school, speelplaats en onderwijzerswoning met de levering van vijf
en twintig schoolbanken’. De school was
één groot lokaal van zes bij elf meter,
waar alle kinderen, jongens én meisjes
les kregen. In 1905 werd de ruimte in
twee aparte klaslokalen gedeeld middels
een tussenwand.
Ook Huisseling werd in 1923 door Ravenstein geannexeerd. De school werd
gesloten in 1928 en de Huisselingse kinderen moesten voortaan naar de Ravensteinse school. Het gebouw werd nog jaren door pastoor J. Franken als opslag
van onder meer processie-materialen en
door de NCB als eieropslag gebruikt.
Het kerkbestuur van Huisseling besloot
in 1972 tot verkoop en na een flinke
verbouwing woont daar nu de familie
Callaarts. In het onderwijzershuis, op de
hoek, nabij de spiegel, heeft jarenlang
het gezin van Jan Arts gewoond.

Demen
In 1882 werd, in opdracht van de gemeente Demen-Dieden, aan de Sint Wilbertstraat 6 een schoolgebouw met twee
lokalen naar een ontwerp van C.A. van
Lith gebouwd. Vlak voor de fusie met de
gemeente Ravenstein werd in 1923 een
onderwijzerswoning bij de school gebouwd. Deze woning, veel groter dan de
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Het voormalige lagere schoolgebouw in Overlangel. Het pand is
verbouwd tot drie woningen. Links
was het schoolmeestershuis, in
het midden de schoollokalen en
rechts een gymnastieklokaal.

school zelf, was een ontwerp van H.J.
Caners uit Ravenstein. De onderwijzerswoning heeft nog tot 1987 dienstgedaan
als Rabobank voor Dieden en Demen. In
1957 werd de school gesloten.

Nadat een nieuwe lagere school was gebouwd schuin tegenover deze school (de
voormalige kringloopwinkel), werd het
oude gebouw in de jaren vijftig in gebruik genomen als het confectie-atelier
van Pall Mall. Het gaf werk aan veel meisjes uit de grote gezinnen van Overlangel.
Het rechterdeel is inmiddels vergroot en
het geheel omvat nu drie woningen.

Herpen

De sterke toename van het aantal kinderen door de babyboom na de oorlog
maakte een nieuwe drieklassige school
noodzakelijk. In opdracht van de gemeente Ravenstein werd deze nieuwe
school aan de Burgemeester Canersstraat
(de latere Vlaam) in 1957 gebouwd en
feestelijk geopend. De school aan de SintWilbertstraat is al jaren in gebruik als
woning en atelier van Han Klinkhamer.

Het is veertig jaar geleden dat in Herpen
de grote, nieuwe basisschool ’t Schrijverke in gebruik werd genomen. Vóór
’t Schrijverke zaten de kinderen nog op
gescheiden jongens- en meisjesscholen.
De jongensschool van toen is al jaren het
Herpse gemeenschapshuis ’t Slotje. De
vroegere kleuter- en meisjesscholen aan
de Kloosterstraat zijn omgebouwd tot
woningen met een schools karakter.

Links: de in 1923 gebouwde onderwijzerswoning in Demen.
Onder: de lagere school in Huisseling met rechts de kosterij (= kosterwoning) en de Lambertuskerk.
Bron foto’s: Fotobank Heemkundekring.

Overlangel
De eerste lagere school van Overlangel
was aan de Kerkstraat gevestigd. Het was
een woonblok met links het schoolmeesterhuis, in het midden de schoollokalen en rechts het gymnastieklokaal.
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Boodschappen van Geutjes
Geutjes, ook wel de Geut genoemd, had
destijds aan de Grotestraat in Huisseling
een Vivo-winkel, net als Benny van Uden
aan de Rechtestraat in Deursen. Wij
hoorden, dankzij het karakteristieke geluid, zijn Daf 44 de hoek om komen en
zaten in de keuken klaar als de bezorger
achterom de keuken binnen kwam.

Puntzakje

Riek en Thé Geutjes.
Bron: Fotobank Heemkundekring.

Dagelijks rijdt er een groot aantal bestelbusjes door onze straten. Gele, bruine,
witte, met bedrijfsnaam, maar meestal
zonder. Koeriersdiensten. Vroeger werden dat bodediensten genoemd. ‘Wekelijks Rotterdam v.v.’ stond er op de huif.
Of een andere plaats natuurlijk. Ter
plaatse moest dan het sorteren en bezorgen nog gebeuren. Nu vinden we het
normaal dat er tussen bestellen en bezorgen minder dan 24 uur zit. Logistieke
topprestaties. Wellicht hebt u de film
Sorry, we missed you gezien. Daarin komt
de minder romantische kant van het
koerierswerk in beeld dat we eigenlijk
allang kennen uit de verhalen van de
koeriers zelf.
Tussen alle koeriers door zien we ook
steeds meer bestelbusjes van de supermarkten. Uw boodschappen thuisbezorgd ‘tot in de keuken’. Is dat iets
nieuws? Nee, natuurlijk niet. Vijftig jaar
geleden, voordat supermarkten tot in de
kleinste dorpen waren geopend, was dat
heel normaal.
Begin jaren 70 woonden wij aan de
Kleefsestraat naast de kapsalon van Jos
de Louw. Een keer per week kwam Geutjes uit Huisseling de boodschappenbestelling afleveren.

Was dat dan zo’n bijzonder moment?
Voor ons kinderen wel want Geutjes
deed aan klantenbinding. Bij de bestelling zat namelijk een klein wit puntzakje
met snoepjes. Iedere week andere. Het
kon Engelse drop zijn, of tum-tummetjes, of muntendrop. Iedere week weer
een verrassing en daar houden kinderen
van. De winkel van Geutjes is allang opgeheven en verbouwd tot woonhuis.
Het bezorgen van boodschappen aan
huis is nieuw leven ingeblazen. Waarschijnlijk door marketingafdelingen die
denken iets unieks te hebben bedacht.
Of ze hebben het uit overlevering van
ouders of grootouders meegekregen. Of
ze hebben achter een zeldzame SRV-wagen gestaan die de doorgang blokkeerde
en hen zo op een idee bracht.
Nu kunnen we ons boodschappenlijstje
digitaliseren en weet de grootgrutter na
een paar weken dat bokkenpootjes je lievelingskoekjes zijn, dat je vegetariër
bent of juist niet en hij weet nog eerder
dan jij dat je koffiepads bijna op zijn.
Heel eng allemaal. Doe mij maar mijn
eigen handgeschreven boodschappenlijstje. En het opschrijfboekje van Geutjes? Dat is echt verleden tijd. Niet alle
geschiedenis herhaalt zich.
Winfried de Luy
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