
WIE KENT WIE 6
door Dien Scheepers - van (essel

In de laatste aflevering van rrlÍie hent l{ie[ pre€enteêrden wè
een foto van rrDoele de Batavierènrt. VoloD reacties deze keer.
rronzen opa Fl.ans Maas zit er op, tr+eede van rechts. Hij was
getrouwd rnet Hanneke van der Putten en ze woonden op den IIeu-
veln zo reageerden neteen Flans en Annie, de kleinkinderen
van FYans Maas sr. Uit het Birderseind belde Martien Hendr iksrrlk geloof zeker dat rnijn opà Pieter van der l{erff ook op ale
foto staat. Tr{reede van links, kan dat?tt Ja hoor Martien, dat
klopt. Martien van der Wiist uit het Binderseind belde ver-
volgens op en vertelde in onvervalst Glmrners:

rronze vádder r+aor dtr vanaf rt begin baj. Haj gong rr aalt
gaer nd tow want rt waor In skSn vereenigingl rr waore mèn-
se baj van atle s0rt(e), már niemnes k66nde zrn aajge te
gr88t. KEm d8r naw nàch már rs un.
Ik rareet nèch chowt, as tt skiejte waor, niinden ik èn die
van Janus lYiedjes, tow we nàch sin joong waoreraalt pejle
raope. We lia'fggen tnne sènt per pe.jl en we dfn dan rvie rr
de nlste ha. As che vlug r{aort hadde 's aoves w6l f?rtich
pejle baj nekaor èn dè waor me wa! Dan waorde rejk ! Flrtich
sènt: D8r koonde áIling Glnunert vOr k88pe.rr

I4arinus van der Wijst, de vader van Martien. zit vijfale van
links op de foto. Martien raadde Íne nog aan eens bij Dries
van Houtert te gaan buurten....
Ondertussen kreeg ik contact rnet Dhr. Bevers (Servaasstraat
54) uit Lieshout, geÏnteresseeril in alles hrat met de hand-
boogschutterij te maken heeft. Hij bezorgde rne enkele h,ante-
artikelen uit trDe Zu id-lriillemsvaart tr. Uit deze bron bleek dat
de foto geÍnaakt is bij het eerste concours van Doele de Ba-
tavieren in de zomer van 193O. Al in de tweede helft van nei
1930 werd in de krant het Handboogconcours aangekoncligd (1):
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Doelen De Bataviêren, zoner 19J0,
Zittend vlnr: 1, Hann€eb Rooyackers ( geneentewerkêr ) t 2. Jan van clen Blsel(drn Burser), J. Jan ltartens (van ,r Èrunpke), 4. tr;;;_r-;*ri<i;ld (bakkeren rtDresident,,), S, arinus va! der lÍijst (zaákvoeraer 8"..-;;;;àj,'6. Fr;.
MaaÉ r -7._Ilans Tervooren (eigenaar Hotel )e Keizer)i
Sta€nd vlnr! 1. Janus vaÍ! dên elsen, Iboostraat, 2. onbekend. 3. pieter vandêr lÍerff (schilder), 4. Jac, Bekke;s (t".;;;il";i . 

-;:-ffi;l.i;.
Bovenste rij vlnrr 1, Janus van Houtert"? z. ,lnaré van-uà"iJril-0. ni"t""vaÍ dên Elsen, l$o[straat,4. Onbekend.

-Handboogconcours. De hanclboogschutterij flDe Batavierenrr
gevestigd bij den heer Fb. Tervooren, zal op 20, 26 en Z?Juli a.s. een groot handboogconcours houden in haar club_huis. Door de milddadigheid van dê notabelen van cenertdaartoe in staat gestelal. kan het Gezelschap een flink ge_tal- mooie prijzen disponibel stellen, h.elke reeds in haarclubhuis tentoongesteld zi jn.
Gezien de actie die de ledón van het Gezelschap ontplooien

L
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bij ale voorbereid.ende werkzaamheden r nag verr4racht woralen
dat het concours zeer goed zal slagen.

Ruim twee maanden later wortlt êen uitvoerig vêfs1ag van het
gehouden hantlboogconcours in ale krant afgetlrukt. Niet áIleen
de prijswinnaars, waaronder geen enkele Gemertenaar, naar
ook een lÍist van de schenkers van prijzen wordt tlan gepubli-
ceerd. In een coÍnmentaar schrijft de correspondent van de
laant dat trhet gehele concours een vlot en prettig verloop
hatl". Hij complimenteerde het bestuur der vereniging net tle
rrvoortref feli ike leiding'r en eindigtle met de woorden: rrDe

jeugdige vereenigÍng zij, behalve net dit haar eerste con-
cours, óok in haar verder voortbestaan veel succes toege-
wenscht.rl
Het is eigenlijk we1 aêrdig om hier eens op te sorrnen welke
personen uit het Genert-van-toen de prijzen beschikbaar steL-
den en waaruit die bestonden:
Dê prijzen r{'aren verdeeld over twee categorieën schutters.
Pastoor Poell was de schenker van de eerste prijs voor tle 1e
categorie, te weten een massief zilveren laurr'erkrans met zes
draagvaandels. Burgemeester J.Phaf schonk een massief zilve-
ren lauwertak (2e pr.), wethoudêr A.Jaspers een nnrachtigrl
vaandel (Se pr.), terwijl r,tethouder Á. van Eupenr geneente-
secretaris v.d. Borne, ltlim van Lankveldrde presitlent van het
Gezelschap, en Fl"ans Tervooren, de exDloitant van het club-
huis De Keizer. net een rrnoderne vaandelnedaillerr de volgen-
de prijzen leverden.
De prijzen voor de tweede categorie uerden geschonken door
tlokter otto verbeek (een nassief zilveren lauwerlc'ans), dok-
ter A. Pannekoek (een nodern vaaldel), en verder leverden
nog een moderne vaandelnedai 11e: de juist naar Helnond ver-
trokken dokter W. Tiddens, de Rijksontvanger G. ottenr en de
waDenhandelaar, notar iszoon en brandr{'eercoÍnnandaÍrt Willen van
Kenenade. Twee pr i jzenschenkers bleven anoniem.

Na aI die informatie kon ik het niet nalaten on ook nog een
bezoek te brengen aan Dries van Uoutert. Dries vertélde alat
hij in 1935 lid van Doele tle Batavieren was ger+orden.

rrl{aj han baj ons tojs in dtn hdf dowle gernákt um te oeffe-
ne. Onzen Tienus èn ik èn Àntlr6 èn Janus van Hout€lt. Janus
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is nár éfkes lit chewist. Die kos rr niks af. Die krran 8k
aa.jgelik nie baj Tervoorens vor drn Doersl már vft ie,it tr66t
anders, krêk as Sjákske B'oek, want Tervooren ha 8k diióch-
ter....
Ik weet n8ch fan rne kaer, dè rk al sStterus fan tev0re
noes skiejtê, undè ik in elienst noes. Illllendl alaen. D8r
wás niks án. sMSndes krraone ze maj vert6lle alèrk s8 gowt
ha geskoote dèrk kunning wás chewome !
Hè hè, az ik il6r an trugit6ngk; rt waor rn skSn vereenigilg
èn ze lustten rm a11en81 gowt. Toen ik traawde bén ik- i;
hp nEch éfkez baj dtn-'Hanalbooch gewist, rnár ctè waz laang
nie nèt az in Gtrnnert...rr

Van het een kont het antler: Driès hrees mè er terloops op da.t
Doele de Batavieren nog steetl,s bestontl. Na het raadplegeí
van de gemeentegitls. een bezoek aan de huidige voorzitter !
Theo Verneulen, kon ik uiteindeli.jk bij Bertje van den Bosch
in de Pi,C. Hooftstraat terecht. Hij en zrn vrouw Draten hon-
derduit. Aan de rnuur hangt een oorkonde, g€kregen bii hêt 60-
jarig hanalboopchutterschap van Bert in 198O, in welk jaar
Bert erelid werd van I'De Batavierentr. Bert, afkomstig uit
hp, was bi.i de oprichting nan Doele De Batavieren in 1925,
in rt Stunpke, of beter gezegd het Alcoholvrij Lokaal; Als
medeoprichter noernt hij o.a. Hannes líeyers uit De Rips. AIs
clubhuis werd rt Stunpke al gauw genoeg verruild voor De Kei-
zer. Heel veel later, wanneêr precies is niet duidelift, moe-
tên de batavieren verhuist zijn naar tt Keske in de Pande-
laar, waar in 1969 door de leden een nieuie overdekte doel
werd genaakt die op 28 november van dat jaa.r door burgemees-
ter Hein de Wit officieel in gebruik werd gesteld. In 1975
werd het vijftigjarig jubileurn uitbuntlig gevierd net êen ju-
bileumtoernooi een receptie etcetera, en wie nu nog meer wil
weten over de batavieren noet naax eens een middag gaan buu-
ten met Dries, net Theo of net Bert.

NOOT:

ïíÏ-tfrarrtetrnipsels uit De Zuid-yillenÊvaart van 2Z/g}4-E-713O eí Zg/?,7-?-1g.n
zijn opgeborg€n in nap rtBatatierenrt - HeeEkanrêr.

Í
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Ons nieuwe onderurerp in de rubriek lrie kent
Bendert. Op het leitje op tafel, menen we
rrleve de benderr, ELke reactie is welkom!
Een briêfje naar Virmundtstraat 14 of een
63324.

l{ie betrêft rrde

althans te lezen

telefoontje naar

i

1
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