Het slotje in Herpen

De
geschiedenis
van het Land
van Ravenstein
In het noordoosten van de
huidige provincie NoordBrabant lagen in de loop
van de middeleeuwen tot
aan de Franse tijd (1794)
een aantal heerlijkheden die
worden aangeduid als
‘grensgebieden’ tussen
Brabant, Gelre en Kleef. Het
gaat hier om het Land van
Ravenstein, het Graafschap
Megen, de heerlijkheden
Oyen en Dieden, Grave en
het Land van Cuyk, Oeffelt,
de heerlijkheid van Boxmeer
en de Rijksheerlijkheid
Gemert. De heerschappij
over deze grensgebieden
heeft in de loop der tijden
geleid tot veel twist en strijd,
aanvankelijk vooral tussen
Brabant en zijn buren, later
tussen de Spaanse en de
Staatse Nederlanden. De
geschiedenis van deze
gebieden is er eeuwenlang
diepgaand door beïnvloed.
Een prachtig boek,
2de druk
Dit mag niet ontbreken in
uw boekenkast.

Rotaryclub Schaijk – Land van
Ravenstein heeft ter gelegenheid van hun 5
jarig bestaan op 9 september 2011 een
schitterend boek uit over de geschiedenis
van het Land van Ravenstein.
Rotary lid, goudsmid en historicus Joost
Vlemmix heeft jaren gestoken in het
onderzoeken naar en schrijven van deze
geschiedenis. Van het ontstaan rond 1360
tot in de begin jaren 2000. Ruim 600 jaar
geschiedenis van een bijzonder gebied.
De vraag naar de boeken was zo groot dat
er een 2de herziene druk van verschenen is
in 2015. Nog meer informatie over de
geschiedenis van het Land van Ravenstein.
Een greep uit de inhoud: het landschap, de volksverhuizingen, Herman II van Cuijk,
Walram de Rosse en Philippa van Gelre, stamboom van Reinout van Gelre, Kasteel
Ravenstein, frontier van Brabant, Jan van Valkenburg en Marina van Herpen, haakbussen,
Johan I van Kleef, Adolf van Ravenstein en Wijnendale, Philips van Kleef, Johan III hertog
van Kleef, 1568 begin van de 80-jarige oorlog, gedenksteen van de grote stadsbrand,
Johan Sigismund van Brandenburg, Wolfgang Wilhelm van Neuburg, Philip Wilhelm van
Neuburg wordt in 1647 heer van Ravenstein, 1657 wordt Ravenstein losgemaakt van
Brabant, grote Franse invallen, het Barrièretraktaat, Karel Philip van Neuburg, Karl
Theodoor van Sülzbach, Generaal Pichegru valt het Land van Ravenstein binnen.
Lodewijk Napoleon. Dominee Stephanus Hanewinckel. Ravenstein maakt deel uit van de
Maaslinie. Duitsland valt Nederland binnen op 10 mei 1940. Terrorisme in Ravenstein.
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