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FIETJE (SOPHIA, CHRISTINA) VAN NETTEN
te Heusdenhout (deel 2)
We vervolgen de herinneringen aan een opmerkelijke bewoonster van Heusdenhout uit vroegere jaren.
Na het verhaal van Roger van der Made over Fietje van Netten in het vorige nummer van Heusdenhout Nieuws,
nu de herinneringen van mevrouw Christiaansen, de buurvrouw van Fietje en die van Kitty Tebbe-Dirkx die Fietje kende
in de jaren 50 toen ze nog niet aan de Heusdenhoutseweg woonde.
Kitty Tebbe-Dirkx heeft nog
Fietje (vrouwtje Victor) in de woonvroegere herinneringen aan Fietje.
wagen binnen geweest om er te
De familie Dirkx woonde in de jaren
spelen. Er waren meerdere
50 aan de Teteringsedijk 140, later
kinderen bij. Ze kregen altijd
omgenummerd tot 152.
snoep. Op de schoorsteen stond
Hun huis was naast vishandel
een oud kinderschoentje en daar
Bogers, schuin tegenover Dellaert.
mochten ze absoluut niet
Fietje woonde met haar derde man
aankomen. Wellicht is het een
Piet van Twist in een woonwagen
schoentje geweest van één van
(een zogenaamde Pipowagen) op
Fietjes kinderen die helaas allebei
De boerderij van Van der Linden aan de Teteringsedijk
het terrein van hovenier van der
op zeer jonge leeftijd gestorven
scheiden waren is Piet van Twist uitbater
Linden op nummer 126. Deze boerderij is
zijn. Kitty heeft eens een pop van Fietje
geworden van café-bar Victor (whatʼs in a
afgebroken, er kwam een flatgebouw voor
gekregen. Het was een lange lappenpop
name…) aan de Teteringsedijk 103.
in de plaats en stond recht tegenover de
die misschien wel door Fietje zelf is
Heden ten dage is dit etablissement
Kwekerijstraat.
gemaakt. Ze had een gezicht van een
bekend als restaurant de Egelantier.
clown en had een mutsje op van witte
In haar kindertijd is Kitty wel eens bij
Nadat Fietje en haar echtgenoot gestof. Ze droeg een donkerrode lange
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Opzoekingen in het archief van
Rotterdam en Utrecht laten echter
zien dat ze wel degelijk van hem
gescheiden is in 1912).
Vanuit haar huis werd ze met een
koets naar de begraafplaats aan de
Haagweg gereden.

broek en aan haar voeten had ze, wat
Kitty het allermooiste vond, gouden
schoenen met hoge hakken.
Als ze op de Bredase kermis kwamen,
gingen ze poffertjes eten. De kraam
“Victor” stond op de Oude Vest, bijna
recht tegenover de Molenstraat.
Mevrouw Christiaansen herinnert zich
vrouwtje Victor als een excentrieke vrouw
die wist wat ze wilde. Ze had twee
hondjes die ze liet dansen met een pijpje
in de bek. Ze verkocht haar bungalow aan
iemand onder voorwaarde dat ze er tot
aan haar dood mocht blijven wonen en
dat als de nieuwe eigenaar eerder zou
sterven het huis weer van haar zou zijn.
De kinderen Christiaansen noemden haar
de heks, vanwege haar zwartgeverfde
haar. Ze maakten elkaar bang door te
praten over vergiftigde snoepjes en
limonade die vrouwtje Victor zou geven.
Dochter Tineke dacht dat onder de haarlok op haar voorhoofd een kruis stond.
Na een avondje kaarten zagen de heer en
mevrouw Christiaansen dat de lampen bij
Fietje nog brandden. ʼs Morgens was het
licht nog steeds aan. Dat was vreemd,
maar door drukke werkzaamheden werd
er verder geen aandacht aan geschonken.
Later vernamen ze dat kennissen nog
naar Fietje hadden gebeld, maar dat ze
de telefoon niet opnam. Deze mensen zijn
naar de Heusdenhoutseweg gegaan en
toen er niet werd opengedaan waarschuwden ze de politie. De agenten
troffen Fietje levenloos aan.
Ze had haar hele begrafenis tot in detail
beschreven. (Ze schijnt ook zelf aanwijzingen hebben gegeven voor de tekst
op de rouwkaart en die op haar grafsteen.
Ze “beweert” dat ze weduwe is van haar
eerste echtgenoot, Johan Hendrik Neef.

“Op kermissen en feestelijkheden
was ze een zeer gezien figuur. Deze
voorbeeldige vrouw, die schier alle
eigenschappen van een goed mens
in zich droeg, heeft de rust thans
wel verdiend," aldus een rouwadvertentie. Fietje, plotseling overleden na een "veelbewogen leven",
heeft haar uitvaart tot in de puntjes
geregisseerd. Op de kop van de
rouwstoet een 'antieke' lijkwagen met
koperen kaarslantaarns, getrokken
door twee zwart gedrapeerde
paarden, de kist bedekt met kransen
en bloemstukken van uitsluitend rode
anjers en rozen. Daarachter vijf
zwartbruine volgkoetsjes met de donkere
gordijntjes neergelaten. In de rouwkamer
van de protestantse begraafplaats Zuilen
spelen een violist en een organiste de
serenade "Les millions d'Arlequin" van
Richard Drigo en wereldhit "Seranata" van
Enrico Toselli. Fietje is opgebaard in een
wit modieus broekpak met donkerblauwe
knopen en op haar borst rust het kaartje
met door haar zelf geschreven tekst:
"Lach maar paljas, mijn hart is gebroken.”
Dagblad de Stem
besteedde in een
artikel aandacht
aan het overlijden
van Fietje van
Netten. Op de
achtergrond de
toen in aanbouw
zijnde Weilustschool.
In 2013 bezocht
ik op de
protestante begraafplaats “Haagveld”
het graf van Fietje van Netten, in de hoop
dat op een van de medaillons haar
afbeelding te zien was. Helaas hadden
de tand des tijds, de wind, de zon en de
regen hun verwoestende werk gedaan:
haar gezicht was weggesleten….
Mocht je de muziek die bij Fietjes begrafenis werd gespeeld willen beluisteren,
dan zijn dit enkele mogelijkheden:
"Les millions d'Arlequin" van Richard
Drigo:
www.youtube.com/watch?v=BjjMqCzjGjE
"Seranata" van Enrico Toselli:
www.youtube.com/watch?v=wIY_bSn8-Jw
Dolf Piederiet, Heusdenhout
5 augustus 2015
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NOOIT ZONDER MOED
Heusdenhoutse voetbalclub

Voetballen, van natuur naar cultuur

In de twintiger en dertiger jaren van vorige
eeuw bestaat er in Heusdenhout een
echte voetbalclub.
Een officiële club, geregistreerd bij de
Brabantsche Voetbalbond. De volledige
naam luidt Rooms Katholieke Voetbalvereniging Nooit Zonder Moed, afgekort
R.K.N.Z.M.
De oprichting vindt plaats kort na afloop
van de Eerste Wereldoorlog, in 1920.
In die tijd zit er voldoende levenskracht in
het kapeldorp Heusdenhout. Die vitaliteit
blijkt ook uit de oprichting van een
plaatselijke R.K. School voor Lager
Onderwijs in 1922, de St. Annaschool.
Een eigen initiatief, met een bestuur uit
dorpsgenoten en zonder inmenging van
parochie of gemeente.
De voetbalclub N.Z.M. bestaat al eerder,
is alom bekend en boekt mooie resultaten.

Fysiek bezig zijn, ook naast het werk, is
van alle tijden. Het is een natuurlijke
bezigheid van mensen. In diverse culturen
is het schoppen tegen een voorwerp of
een ʻbalʼ al eerder aan de orde.
Het huidige voetbalspel vindt zijn wortels
in Engeland. In de middeleeuwen bestaat
er in Engeland al een ʻspelʼ dat als voorloper van het huidige voetballen kan
worden gezien. Op een veld wordt een
groep mensen in tweeën gedeeld. De hele
meute loopt achter een opgepompte
varkensblaas aan. De ene groep probeert
de blaas bij de andere groep in het doel te
krijgen. Via het Engelse schoolsysteem
wordt het ʻspelʼ gecultiveerd. De roep om
uniforme regels ontstaat in de negentiende eeuw. In 1863 leidt dat tot de
oprichting van de Football Association.
Een oorspronkelijk zeer chaotisch spel
groeit na lange tijd uit tot een georganiseerde sport. Een natuurlijke
activiteit van mensen wordt daardoor
een sportieve cultuur op wereldniveau.

van onze jaartelling. ʻZorg dat het volk te
eten heeft en houd ze bezigʼ, dan blijven
de mensen rustig. Een wijsheid onder
leiders.
Uiteraard is het wel zo dat mensen naast
werken ontspanning nodig hebben. Dat
kan onder meer door sportief bezig te zijn
-al of niet in verenigingsverband- en dus
ook door te voetballen.

Voetbal actief en passief

De Nieuwe Tilburgsche Courant meldt op
5 october 1928 dat N.Z.M. in 2e klasse A het
gaat opnemen tegen het Wapen van Breda.
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Vroeger was het echter zo simpel, ook in
Heusdenhout en omgeving. En soms is
dat nog zo. Sportief genieten van het
voetbalspel met teamgenoten in redelijk
sobere omstandigheden. Zich verkleden
in zeer eenvoudige voorzieningen. Samen
vieren dat er weer een goal valt. Dat het
team gewonnen heeft of gezamenlijk een
verlies opvangen. Alles op menselijke
schaal, overzichtelijk en sociaal verbindend.

Competitie-element

Uit de Tilburgsche krant van 29 juni 1931.
Drie spelers van N.Z.M. worden uitverkozen
voor de wedstrijd tussen de diocesen Den
Bosch en Breda.

Meer kanten

Het is 2014, wederom een jaar waarin
Wereldkampioenschappen voetballen
plaatsvinden. Dit jaar in Brazilië.
Het fenomeen, gepaard met veel mediabombarie, gaat ondanks tegensputteren
van start. Wie geabonneerd is op een
krant of met regelmaat radio en tv volgt
kan er niet omheen. Voetballen is een
ʻhotʼ onderwerp, doorgaans het hele jaar
door. Vele bomen sneuvelen om papier te
leveren voor alle sportbijlagen bij kranten.
Er wordt over voetballen heel wat afgeschreven.
Maar ook gepraat -vooral gepraat- en er
zijn overal massaʼs ʻdeskundigenʼ.
Veel meer dan er mensen zijn die daadwerkelijk voetballen. Voetballen brengt
kaakspieren vaker in beweging dan de
beenspieren. Het is al vanouds bekend:
wanneer men het ʻvolkʼ tevreden wil
houden, dan zijn ʻbrood en spelenʼ de
oplossing. ʻBrood en spelenʼ, een
oorspronkelijke Latijnse uitdrukking van
de satiredichter Juvenalis uit het begin

Maar alle ʻgedoeʼ rond het voetbal is zo
weer vergeten. Zeker wanneer je Spanje
van Nederland ziet verliezen met 1-5 in
hun eerste wedstrijd op het WK2014.
Bovendien zijn er vele mensen wereldwijd
die aan het voetbalspel van de professionals enorm plezier beleven. Een grote
winst is tevens dat er nu ook meisjes en
vrouwen actief zijn in deze sport.

In de loop der jaren is de voetbalsport
enorm gecultiveerd, maar niet alleen ten
goede.
Vooral toen (het grote) geld zijn intrede
deed ontstonden er bedenkelijke kantjes.
Wat wordt er niet gesproken over de grote
bedragen die topvoetballers ontvangen of
die bij transfers omgaan? Rijke personen
kopen zelfs complete voetbalclubs! Wat is
er niet te doen over het mogelijke
gesjoemel bij de keuze voor een plaats
om een wereldvoetbaltoernooi te kunnen
houden? Denk aan Qatar. Of over het
geld dat de gemeenschap in noodlijdende
clubs moet steken.
Wat aanvankelijk op straat of op een
veldje gebeurde, vindt nu plaats in heel
chique sporttempels met duizenden
overdekte zitplaatsen en luxe skyboxen.
Soms kan zelfs het hele dak dicht of is
de voorziening tevens voor andere
manifestaties geschikt en wordt het
sportveld in dat geval compleet buiten
het stadion gegleden. Zie het Gelredome.
Om over velden van kunstgras, voorzien
van verwarming, nog maar te zwijgen.
Ook rondom de topsporters is veel te
doen. Trainers, fysiotherapeuten, inspanningsfysiologen en haptonomen
verdringen zich om de ʻdureʼ jongens in
topconditie te houden.
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Een mens is immers van nature een
sociaal wezen. Het heeft anderen nodig
om het beste uit zichzelf te halen. Dit
gaat onder meer door zich te meten met
anderen. Om te bewijzen dat men beter,
sneller of wijzer is, gebeurt er veel in
ʻcompetitieʼ. Vriendjes strijden om wie het
hardst kan lopen, het meeste durft op een
skateboard of het verst kan springen.
Meer dan nu hoorde men in vroeger
dagen dat jongeren in de ene straat of
wijk het aan de stok kregen met een
groep uit een andere wijk of straat.
Datzelfde gold ook voor de ʻcompetitieʼ
tussen jongeren van verschillende dorpen,
een natuurlijk gedrag.
In Heusdenhout was dat niet anders. Om
die eigenschap te praktiseren is het voetbalspel binnen de regels een goede
mogelijkheid. Het competitie-element geeft
daarbij een drijvende kracht aan het voetbal en ook aan andere sporten.

Uit de Nieuwe Tilburgsche Courant 19-121931

Eigen voetbalclub
Een dorp is pas een echt dorp wanneer er
culturele activiteiten plaatsvinden. Er zijn
verenigingen, er is een plek -of er zijn
plekken- om bij elkaar te komen, er is een
kermis enzovoort. Heusdenhout als kapeldorp vormde geen uitzondering. Er was
een geitenfokvereniging, er werd toneel
gespeeld en men had er een paardensportvereniging. Er werden concours
hippiques georganiseerd. Ook was er een

jaarlijkse kermis op de wei bij de familie
Buijnsters aan de Heusdenhoutseweg.
Hoe bescheiden ook.
De gezamenlijke wil leidde tot de oprichting van voetbalclub N.Z.M. In het
verenigingsleven zag ook de kerk een
goede mogelijkheid om het volk te verheffen en af te houden van -in hun ogenongewenste praktijken.
Elke RK-vereniging had dan ook een
geestelijke adviseur, die bewaakte dat de
leden zich gedroegen volgens goede
zeden en normen.
Zoals gezegd: de voetvalvereniging van
Heusdenhout heette Nooit Zonder Moed.
Dat sommige personen de afkorting
N.Z.M. frivool vertaalde als Nooit Zonder
Meid is alom bekend. Daar kon een
geestelijk leidsman
weinig aan doen.
Zeker in vroeger jaren
was voetbal een uitgesproken mannenen jongensaangelegenheid.

werd geschoten door een niet zuiver
gericht en gevaarlijk schot.
In het elftal van 1926, zie verder, speelde
de oom van Cees ook mee. Het is Janus
van der Velden, een oudere broer van
vader Kees. Hij is lang actief geweest als
groenteman in Sportpark. Hij woonde later
in het nog steeds bestaande huis naast de
uitrit van het huidige Amphia Molengracht.

N.Z.M in 1922
Een foto van niet zo beste kwaliteit toont
ons het voetbalelftal van N.Z.M. uit 1922.
Met bestuurders links en rechts, alle voetballers op een rijtje, de doelman met pet
in een typische houding in het midden.
Door het geblokt geschilderde doel is het
een bijzondere foto.

N.Z.M. in het begin
Een clubarchief is er
niet, jammer. Er zijn
wel doorvertelde herinneringen van bewoners
van het vroegere
Heusdenhout. Ook zijn
er diverse fotoʼs van de eerdere club en
natuurlijk de vermeldingen in oude kranten. Voor zover is na te gaan is de club
officieel geregistreerd in 1920.
In 1942 wordt N.Z.M. uit het register
gehaald. Het is een oorlogsjaar, maar
tevens het jaar waarin het westelijke deel
van Heusdenhout door annexatie overgaat van de gemeente Ginneken en
Bavel naar Breda. De gemeente NieuwGinneken wordt gevormd. Het grootste,
overblijvende deel van Heusdenhout
maakt tot 1961 deel uit van laatstgenoemde gemeente. Dan worden de
grenzen wederom verlegd, zodat geheel
Heusdenhout binnen de gemeente Breda
valt. Uiteindelijk voeren die twee stappen
geleidelijk tot het verloren gaan van de
identiteit van het oorspronkelijke kapeldorp.
Cees, zoon van Kees van der Velden, één
van de spelers die op een volgende foto
staat, hoorde van zijn vader dat de club
graag voor eigen publiek speelde.
Uiteraard won de club graag, maar het
winnen van het kampioenschap was niet
het doel. De tweede plaats was genoeg.
De eerste plaats had immers een nadelig
gevolg, men moest dan het volgende
seizoen verder van huis spelen. Men
speelde liever dichter bij huis, voor eigen
publiek. Gezinnen kwamen dan met de
kinderen kijken. Er is een voorval bekend
dat zelfs de kap van een kinderwagen

Links in kostuum staan de heren Gommers,
Marijnissen en Blankers van het bestuur.
Daarnaast de voetballers in tenue: Kuijten,
Toon van Dongen, Piet Brosens, Gradus van
Heel en van Son. Dan volgt keeper
Huijbrechts met zijn voet op de bal. Naar
rechts volgen de voetballers Toon Brosens,
van den Berg, Bastiaansen, van Dun en Toon
van Heel. Tenslotte de heren H. Kessel en
Oomen van het verenigingsbestuur.

Voetbalveld
Uit de verhalen van voormalige bewoners
van Heusdenhout valt op te maken dat
het veld van N.Z.M. meerdere locaties
heeft gehad. De fotoʼs van de kampioenselftallen 1926 en 1930 zijn waarschijnlijk
genomen op een van de velden gelegen
ten noorden van de Tilburgseweg.
Thans ligt er het industrieterrein Moleneind en wordt het door grote wegen
doorsneden. De Nieuwe Kadijk en de
rijksweg A27 met viaduct bestonden
immers toen nog niet. N.Z.M. heeft daar
achtereenvolgens op enkele plaatsen
een voetbalterrein gehad. Er heeft een
sportveld gelegen in de buurt van de
familie Schaerlaeckens die er destijds
woonde, nu ongeveer achter de Karwei.
Ook verderop bij de toenmalige familie
van Gils heeft een voetbalveld gelegen.
Dat is in de buurt waar nu de firma
Stolwerk is gevestigd. Met een zandpad
langs het woonhuis van de familie van
Gils kwam men op het terrein. Er is ook
nog gevoetbald op een terrein bij de
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Dat Heusdenhout Nieuws goed gelezen
wordt merken we uit de reacties. Ook
voor de serie historische artikelen uit
het vroegere kapeldorp Heusdenhout is
veel belangstelling.
Mevrouw Lieke Smith-Boomaars,
Heusdenhoutse van geboorte, stuurde
ons enkele aanvullingen op het artikel
over de Heusdenhoutse voetbalclub
Nooit Zonder Moed, NZM.
Ze schrijft:
Louis Boomaars, de zoon van
Jan Boomaars van de Heusdenhoutseweg, was de keeper van NZM. Na zijn
huwelijk ging hij wonen aan de Groenstraat te Teteringen.
De oprichters van NZM waren o.a.
Hein Boomaars, die met zijn gezin in
één van de vier huisjes woonde aan de
Heusdenhoutseweg. De huisjes zijn
gesloopt na de annexatie van 1961,
waardoor ook het resterende deel van
Heusdenhout tot de gemeente Breda
ging behoren. Ze stonden in de bocht
tegenover de plek waar nu de Gastakker op de Heusdenhoutseweg uitkomt.
Ook Willem van Gool behoorde tot
de oprichters. Hij woonde aan de
Tilburgseweg, dicht bij het veld waar
NZM speelde.
Er stond bij het veld een kleine keet,
waarin geen voorzieningen waren.
De dochters van Hein en Willem,
respectievelijk Lieke en Annie moesten
elke zondag lopend met een grote
geëmailleerde en zware theekan achter
op de fiets warme thee brengen en
uitschenken.
Er was helaas geen voetbal, dus nam
Hein de bal van zijn zoon Jan steeds
mee. Voelbalshirts, groen-wit gestreept,
werden aangeschaft, maar na een paar
wasbeurten was het wit niet meer wit.
Er werd besloten dat mevrouw
Boomaars, de vrouw van Hein,
de shirts voortaan moest wassen.

Mw. Lieke Smith-Boomaars
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