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Harrie Ballemans
Van kruidenierszoon naar meubelfabriek magnaat
Door: PETER VISSER en PIET WILLEMSE

De jeugdjaren 
Harrie Ballemans werd geboren in de Lage Ham op nummer 100. Zijn ouderlijk 
huis stond in het paadje van “Bal Verhulst” (Nu Kwekerijpad).

Harrie was de oudste zoon van Piet en Wilhelmina Ballemans-Pijnenburg. Hij 
groeide op in een katholiek gezin met nog 9 broers en zussen en kreeg bij zijn 
geboorte de namen Adrianus Cornelis  met als roepnaam Harrie. Zijn vader Piet 
Ballemans, geboren in 1888, was looier van beroep, maar begon samen met zijn 
vrouw in 1928, in hun woning aan de Lage Ham, een winkel in kruidenierswaren. 
Nadat Harrie de lagere school had doorlopen, wilde hij timmerman worden en 
bezocht daarvoor de  Ambachts-Industrieschool aan de Spoorlaan in Tilburg. Hij 
ontving op 31 maart 1934 het getuigschrift ambachtelijk timmerman. Zijn ver-
volgopleiding als houtbewerker/meubelmaker moest hij onderbreken, omdat zijn 
vader in 1936 plotseling overleed. Moeder regelde dat Antoon en Nico de winkel 
draaiende hielden en Harrie de overige taken van vader overnam. Harrie bleek 
een ondernemend persoon te zijn met grote zakelijke capaciteiten. Hij zorgde 
ervoor dat de winkel door Nico, Antoon en moeder werd voortgezet in de Hoge 
Ham. Dit winkelpand werd gehuurd van leerlooier Offeciers; het pand waar later 
Betsie Cloin haar fotozaak had.

Harrie Ballemans
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Gezinsfoto Ballemans 1935 
Het gezin bestond uit 10 kinderen:  
v.l.n.r. Marie, Piet, Antoon, Harrie, Kees, Cor, Bert, Nico, Joke, en Jeanne.

Zelfstandig ondernemer 
Nadat Harrie afgestudeerd was, sol-
liciteerde hij bij de meubelzaak van 
Gerard Dirkse in de Hoge Ham. (De 
firma Dirkse had een meubelzaak te-
genover de huidige Bruna). Hij werd 
aangenomen om meubels te repa-
reren en klein timmerwerk te ver-
richten. Dat ging hem voor de wind 
en na een tijdje vroeg hij om opslag. 
Dat zat er niet in, volgens Dirkse. 
Het antwoord van Harrie was kort 
maar krachtig: “Dan neem ik ontslag 
en begin voor mezelf” 
Hij voegde de daad bij het woord 
en zocht naar een geschikte werk-
plaats. Die werd al snel gevonden: 
aannemer en houthandel J. van den 
Avoird, die woonde in de Tramstraat, 
bezat een leegstaande loods/werk-
plaats. Deze loods stond toen tussen 
het pand waar nu de bloemenzaak 
van Piet Verharen is gevestigd en de 
toenmalige Boerenbond. 
Die loods werd door Harrie gehuurd 
en daar startte hij zijn bedrijf. Hij begon met het maken van timmerwerk voor particulieren. Zijn eerste grote op-
dracht was het aanbrengen van lambriseringen (wandbetimmeringen) in het woonhuis van Janus Trommelen (direc-
teur van de lijmfabriek in Dongen). 
Door onder andere deze opdracht en goede relaties volgden nog veel andere opdrachten. Harrie boerde goed, nam 
personeel aan en verhuisde met het timmerbedrijf naar Kardinaal van Rossumstraat 10. Daar vestigde hij zich in het 
oude pand van schoenfabriek Unique en ging zich daar toeleggen op met maken van meubelen. 
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Hij noemde zijn bedrijfje “Elephant”. 
Zijn meubelen waren, zoals hij vond, 
onverwoestbaar, dus zo sterk als een 
Olifant. Hij kocht dit fabriekspand in 
1941. Harrie trouwde in april 1944 
met zijn grote liefde Coba van Koulil 
en samen kregen zij 4 kinderen. 

Het echtpaar ging op de Hoge Ham 
119 wonen in het huis waar nu het 
Casino is gevestigd. De meubelen 
van meubelfabriek Elephant waren 
een enorm succes en doordat het 
bedrijf maar bleef groeien, kreeg het 
plaatsgebrek. Het was tijd voor uit-
breiding.

Groot feest. 
Een gedenkwaardige dag. Op 10 
december 1953 werd namelijk door 
burgemeester dr. J. Sweens de nieu-
we industriehal van de meubelen-en 
timmerfabriek A.C. Ballemans Elep-
hant geopend. De driejarige zoon 
Peter Ballemans legde op die dag 
ook de eerste steen voor een tweede 
grote bedrijfshal aan de Kardinaal 
van Rossumstraat. Het was een dub-
bele feestdag, want er werd tevens 
gevierd dat het 12,5 jaar geleden 
was, dat het timmerbedrijf zich hier 

Trouwfoto Harrie en Coba (1944) 

vestigde. Bij zo’n jubileum hoorde 
een inzegening en een plechtige H. 
Mis. Deze werd gehouden in de St. 
Laurentiuskerk en geleid door Pas-
toor A. van Hoek. (1)

De tweede grote industriehal op het 
terrein aan de Kardinaal Van Ros-
sumstraat was zeker een noodzaak, 
want waren het eerst vooral meu-
belen die gemaakt werden, in de 
naoorlogse wederopbouw kwam er 
steeds meer behoefte aan houten 
noodwoningen. Ook ging het bedrijf 
zich  toeleggen op de fabricage van 
noodkerken en kerkmeubilair.

Nieuwe vestiging in Middelbeers 
Het grote probleem voor de meu-
belfabriek was het verkrijgen van 
vakkundig personeel uit de regio 
Dongen. 
Vele advertenties werden geplaatst, 
waarin goede verdiensten en gunsti-
ge voorwaarden werden aangeboden 
en zelfs het aanbod om voor huis-
vesting te zorgen. Maar het leverde 
te weinig arbeidskrachten op. 
Door een nieuwe vestiging naar el-
ders te verplaatsen, hoopte Harrie 
Ballemans ook in deze regio werk te 
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De bedrijfshallen van Ballemans op de hoek van de Kardinaal van Rossumstraat en de 
huidige Middellaan. Op de foto links is de Laurentiusschool zichtbaar. Daar staat nu een 
appartementencomplex (het zgn. poortgebouw).

kunnen bieden aan nieuwe werkne-
mers. In 1955 werd een dependance 
van de meubelfabriek ondergebracht 
te Middelbeers. Het had nog wel wat 
voeten in de aarde, maar uiteindelijk 
gingen provincie en gemeente ak-
koord. Het ging om twee grote lood-
sen aan de Wit Hollandweg tussen 
Middelbeers en Vessem. Harrie dacht 
hier nog gemakkelijk jonge mannen 
te vinden die opgeleid wilden worden 
tot houtbewerker. De beide hallen 
werden hoofdzakelijk gebruikt voor 
de productie van grote houtdelen, 
die nodig waren bij het vervaardigen 
van  noodkerken en kerkmeubilair 
voor de regio Oost-Brabant. 
Om een indruk te geven hoe de 
opening verliep, een verslag uit het 
persbericht: 
Onder grote belangstelling van vele 
genodigden vond de opening plaats 
van de dependance van de meubel-
fabriek A.C. Ballemans uit Dongen. 
Burgemeester mevrouw T. Smulders-
Beliën, de eerste vrouwelijke burge-
meester van Nederland, verrichtte de 
opening en vertelde zeer verheugd te 
zijn voor de gemeente Oost- West- 
en Middelbeers: “Het economisch 
grondpatroon van de gemeente heeft 
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een ander aanzien gekregen, doordat 
naast de agrarische nijverheid, die 
tot nu toe verreweg de belangrijk-
ste bestaansbron vormde, ook de 
industrie een plaats voor zich heeft 
opgeëist.”  
Zij sprak de wens uit: “Veel boeren-
zoons, die geen plaats op het boe-
renbedrijf kunnen krijgen, zullen hier 
een middel van bestaan vinden”. 
Onder het gezelschap bevonden zich 
de pastoors van de Middelbeerse en 
Dongense parochies, het college van 
B en W, de leden van de Raad en 
gemeentesecretaris J. Aarts van Oost 
West- en Middelbeers, het oud-lid 
van Gedeputeerde Staten, de heer 
Beliën, de heer C. J. F. Nouwens, 
directeur Gewestelijk Arbeidsbureau 
Tilburg, het fabriekspersoneel en 
natuurlijk de familie Ballemans. Naar 
goed katholiek gebruik werd de pro-
ductiehallen ingezegend. Deze werd 
verricht door pastoor G. Terhorst uit 
Middelbeers. 
Burgemeester A.D.C. Snels uit 
Drunen, commissaris der N.V. Bal-
lemans, bedankte het gemeente-
bestuur van Middelbeers voor hun 
getoonde loyaliteit.  
Tot slot bedankte Harrie Ballemans 

iedereen voor belangstelling en aan-
wezigheid.(1a)

Brand in Dongen 
Op vrijdagmiddag 13 november 1956 
omstreeks 4 uur brak er brand uit in 
een van de  fabrieksgebouwen van 
de meubelfabriek Ballemans aan de 
Kardinaal van Rossumstraat. Geluk-
kig beschikte het bedrijf over een 
eigen bedrijfsbrandweer, die meteen 
het vuur bestreed met de aanwezige 
schuimblussers. Met behulp van de 
Dongense vrijwillige brandweer, die 
spoedig ter plaatse aanwezig was, 
kon men verdere uitbreiding van de 
brand voorkomen. Er vielen gelukkig 
geen slachtoffers.(1b)

Opdracht voor een noodkerk in 
Tilburg. 
In 1956 ontving de meubel- en tim-
merfabriek Ballemans opdracht een 
noodkerk te maken voor de nieuwe 
parochie St. Petrus en Paulus aan de 
Berkdijk te Tilburg. Het noodgebouw 
moest een afmeting hebben van 
30x20 meter en moest een capaciteit 
hebben van 670 zitplaatsen. Voor-
waarde was dat ook de banken van 
een goede kwaliteit en met zitcom-

fort werden geleverd. Verder kwam 
er een bestelling voor twee biecht-
stoelen en kast voor in de sacristie. 
Behalve het hoofdaltaar kwam er ook 
nog een opdracht voor een zijaltaar 
in de kerk. De wanden van de kerk 
moesten dubbel geïsoleerd zijn en 
het dak moest uit twee delen be-
staan, zodat de kerk goed verwarmd 
kon worden. De noodkerk is in 1957 
in gebruik genomen en toen de nieu-
we kerk klaar was, is de houten kerk 
in 1970 gesloopt.  
De pers schreef op 9 september 
1956: “Terwijl de plannen voor de 
nieuwe parochie Berkdijk in Tilburg 
worden uitgewerkt, krijgt pastoor 
Manders alvast een noodkerk. De 
parochieleden zullen niet hoeven te 
wachten totdat eindelijk het defini-
tieve stenen kerkgebouw gereed zal 
zijn, omdat hier in het Westend een 
opvouwbare kerk komt! Dat werd 
een houten gebouw, dat door meu-
belfabriek Ballemans, die ook dit 
jaar gestart is met houtbouw van de 
zogenaamde ‘pre-fabricage’ huizen, 
die nog in 1956 zal kunnen worden 
geplaatst. De voorbereidende werk-
zaamheden zijn al in volle gang bij 
de meubelfabriek in Dongen, zodat 
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binnenkort aan de bouw van deze 
kerk kan worden begonnen, die kant 
en klaar in Tilburg op de Berkdijk 
geplaatst zal kunnen worden. De 
architect Jan Strik uit Boxtel heeft 
dit houten noodbedehuis ontwor-
pen. Het idee is, dat na de parochie 
Berkdijk ook andere pas opgerichte 
parochies, die nog niet over een 
eigen kerkgebouw beschikken, dit 
uitneembaar kerkje voorlopig kunnen 
gebruiken. 
De noodkerk is inderdaad makkelijk 
uitneembaar en verplaatsbaar. Door 
dit bouwsysteem is het ook mogelijk 
de kerk uit te breiden. Het geheel 
kwam op een fundering van beton 
te staan. De wandvulling bestond 
uit vierkante blokken van 1.25 me-
ter, die ingeklapt konden worden. 
Deze blokken werden gemaakt van 
isolerend materiaal, dat uit geperst 
stro en hout was samengesteld. Tus-
sen de blokken werden ramen ge-
plaatst zodat het gebouw voldoende 
licht binnen kreeg. Het dak van de 
kerk werd gemaakt van golfplaten. 
Tenslotte kreeg Ballemans ook de 
opdracht een houten torentje in de 
vorm van een losse klokkenstoel te 
maken. Deze luidtoren kreeg een 

prominente plaats naast de kerk. De onderdelen werden in Dongen vervaar-
digd en als ‘opvouwbare kerk’ in vrachtwagens naar Tilburg gebracht. Ter 
plaatse kon de kerk daar als bouwpakket in elkaar gezet worden”. (2)  
Dit was voor de firma Ballemans uit Dongen de eerste opdracht voor een 
houtbouw in deze vorm. Het geheel bleek een succes en door de goede re-
ferenties zouden meer opdrachten volgen voor het vervaardigen van houten 
woningen, kerken en interieurs.

Lambertuskerk in Huisseling met interieur gemaakt door de Firma Ballemans
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Opdracht voor nieuwe kerkbanken 
te Huisseling 
De parochie van de St. Lambertuskerk 
in Huisseling (gemeente Oss) besloot 
in 1956 nieuwe banken aan te schaf-
fen. Het kerkbestuur dacht dat door 
aanschaf van nieuwe langere banken 
het interieur van de kerk meer tot zijn 
recht zou komen en er werden extra 
zitplaatsen gewonnen. 
De nieuwe banken gingen ca. 9.000 
gulden kosten. 
Er bestond in die tijd nog bankenpacht 
(men kon een vaste plaats in de kerk 
huren). Hoe beter de plaats hoe ho-
ger de huur. Daardoor werd een groot 
gedeelte van de kosten door de gelo-
vigen zelf terugbetaald. Vroeger ston-
den op de voorste rij luxe banken met 
deurtjes en kussentjes voor de burge-
meester, de huisarts en de gegoede 
burgers. 
De nieuwe banken naar model ‘Baard-
wijk’ werden gemaakt van Slavonisch 
eikenhout en geleverd door meubelfa-
briek A.C. Ballemans. Zij leverden ook 
de kerkmeesterbank en de vloervlon-
ders. De kerkbanken waren voorzien 
van knielbankjes. Om het de kerkgan-
gers zo aangenaam mogelijk te ma-
ken, werden er 197 wol-vilten 

kniekussens besteld bij de firma Kleysen te Haaksbergen.(3)

Kerkbanken voor Raamsdonksveer in 1957. 
De meubelfabriek Ballemans kreeg opdracht de banken voor de nieuwe kerk 
in Raamsdonksveer te leveren. De kerk van OLV ten Hemelopneming werd 
herbouwd, nadat de vorige kerk door oorlogsgeweld onherstelbaar bescha-
digd werd.  

Interieur van de Mariakerk te Raamsdonksveer
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Het ontwerp voor de kerk was van 
de architect Kees de Bever (Vught, 
1897-1965). Het was een in traditio-
nalistische stijl ontworpen kruiskerk 
met zijdelings geplaatste toren. In 
plaats van een koor kwam er een 
halfronde apsis en aangebouwde sa-
cristieën aan de transepten en een 
middenschip met zijbeuken. De kerk 
bood plaats aan 1200 personen die 
aan drie zijden rond het altaar plaats 
konden nemen. De inzegening was 
in 1957.

De kerkbanken werden uitgevoerd in 
Cipo-mahonie en naar een eigen ont-
werp van Ballemans uitgevoerd. Bij 
het ontwerp werd speciaal aandacht 
geschonken aan de maatverhouding 
van kniel- tot zitbank. 

De kerk heeft nog enkele kunstige 
beeldhouwwerken van o.a. wijwa-
tervaten en een doopvont, gemaakt 
door beeldhouwer Ernst Voorhoeve 
uit Nijmegen.(4)

Houten woonunits voor Charlotte Oord te Tilburg. 
Het gemeentebestuur van Tilburg gaf op 1 september 1958 opdracht aan 
meubelfabriek Ballemans  voor het ontwerpen en plaatsen van houten woon-
units voor revalidatiecentrum Charlotte Oord en het bouwen en inrichten van 
een gymnastieklokaal. Deze opdracht vloeide voort uit de tevredenheid van 
het gemeentebestuur voor het geleverde werk betreffende de noodkerk in de 
parochie Berkdijk.  

Houten noodlokalen Charlotte Oord Tilburg
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Het revalidatiecentrum Charlotte Oord was gevestigd aan de Oude Dongense-
weg in Tilburg ter hoogte van de bouwmarkt Hornbach maar dan aan de 
overzijde. Dit revalidatiecentrum was opgericht door Charlotte Swagemakers 
in 1914 en toen bestemd voor jeugdige tbc-patiënten. 
Door de uitbraak van polio-epidemie opende het revalidatiecentrum haar 
deuren in 1955 voor kinderen die daarvan slachtoffer waren geworden. De 
uitbreiding met de houten units in 1958 was nodig voor het vergroten van de 
capaciteit van 40 interne en 30 externe kinderen. 

Gymnastieklokaal Charlotte Oord Tilburg

In deze instelling was het onderwijs 
direct verbonden met revalidatie. In 
de jaren zestig groeide het centrum 
snel en werden ook kinderen met 
andere aangeboren of verworven 
beperkingen opgenomen.(5)

Het belang van de showrooms 
De ijzersterke Elephant meubelen 
van Ballemans vonden vele jaren 
hun weg naar gezinnen door heel 
Nederland. Dat was mede te danken 
aan de vele showrooms.  
Op de foto uit 1958 is de showroom 
te Hengelo in Overijssel te zien. In 
deze toonlokalen kon het publiek 
steeds de nieuwe ontwerpen van 
tafels en stoelen bewonderen. Een 
groot succes waren de zogenaamde 
‘kaaskasten’: een kast met dubbele 
deuren. Deze werden, met name in 
het oosten van Nederland, zeer goed 
verkocht.
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Ballemans zag al snel de waarde in van een goed 
gevulde showroom (Hengelo)
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Interieur van de Heilig Hartenkerk 
De bouw van de H.Hartenkerk te Eindhoven kwam gereed omstreeks 1959 en 
net als vele andere kerken, die toen werden gebouwd, in modernistische en 
sobere stijl met een vrijstaande klokkentoren. Meubelfabriek A.C. Ballemans 
mocht het meubilair maken en leverde 52 kerkbanken van mahoniehout, 2 
communiebanken, 2 biechtstoelen en een altaar. De status als parochiekerk 
ging in 2012 verloren. Er werd besloten de H.Hartenparochie, bij bisschop-
pelijk besluit, onderdeel van de nieuwe parochie Sint Joris te laten worden. In 
die constellatie heeft de Heilige Hartenkerk nog drie jaar dienst gedaan. 

In 2015 onttrok het bisdom de kerk 
aan de eredienst. In een plaatse-
lijke krant werd via een advertentie 
het meubelinterieur van de kerk in 
Eindhoven te koop aangeboden. (zie 
advertentie) Het gebouw kreeg een 
nieuwe bestemming als trampoli-
necentrum. Wel kwam in 2016 het 
voormalige godshuis op de gemeen-
telijke monumentenlijst van Eindho-
ven.(6)

Kerkinterieur H.Hartenkerk Eindhoven

Advertentie om kerkmeubilair te verkopen
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Kerkbanken voor de kerk te Arcen. 
Bij de Heilige Petrus en Pauluskerk in 
Arcen ging op 29 juli 1959 de vlag in 
top bij de toren van de nieuwe kerk. 
Negen dagen later, op 7 augustus, 
werd onder de H. Mis een kruis op 
de toren geplaatst. Er werden nu ook 
concrete afspraken gemaakt over de 
inrichting van de kerk. 
Na eerst een proefbank te hebben 
moeten maken, werd aan de laagste 
inschrijver, de meubelfabriek A.C. 
Ballemans uit Dongen, de opdracht 
gegund voor het maken van de eiken-
houten kerkbanken. 
De kostenbegroting voor de banken 
was 21.000 gulden. Ballemans kreeg 
ook de opdracht de kasten in de sa-
cristie te leveren en twee biechtstoelen 
voor in de kerk.(7)

Kerkmeubilair voor Elsendorp 
Voor de nieuwe kerk in Elsendorp bij 
Gemert werd op 5 april 1959 de eerste 
steen gelegd. De kerk is een schep-
ping van architect Herman Reuser uit 
Nijmegen. Het houten interieur werd 
gemaakt door de meubelfabriek Bal-
lemans. De kerk werd ingewijd op 15 
mei 1960 en gewijd aan Sint-Christof-
fel, patroonheilige van de verkeers-

Kerkinterieur Petrus en Pauluskerk in Arcen
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Ook voor de Sint Christoffelkerk te Elsendorp heeft meubelfabriek 
Ballemans het meubilair gemaakt.

deelnemers. Ballemans mocht ook 
de banken leveren voor de kapel van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand en de Sint-Christoffelkapel. 
De kerk heeft bijzondere kunstwer-
ken waaronder een Christoffelbeeld 
van Gerard Bruning, een doopvont 
vervaardigd door Jan van Gemert en 
glas-in-loodramen van Ton Frenken 
en Frans Smeets. 

Voor verkeersvoertuigen vindt elk 
jaar op het kerkplein de Sint Chris-
toffelzegening plaats. Dit evenement, 
gehouden door de Broederschap voor 
verkeersveiligheid, trekt altijd hon-
derden bezoekers en wordt al vanaf 
1937 elk jaar op de eerste zaterdag 
in juli gehouden.(8) 

De Maria Moeder van Barmhar-
tigheid kerk te Dongen 
De Meubelfabriek A.C. Ballemans 
kreeg in 1957 opdracht voor het 
bouwen van een noodkerk aan de 
Kanaalstraat te Dongen. Priester 
A.H.J. Rompa was pas 37 jaar oud 
toen hij in 1957 opdracht kreeg de 
Mariaparochie te helpen stichten en 
bouwpastoor werd voor een nieuwe 
parochiekerk. Datzelfde jaar ver-
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rees aan de Kanaalstraat in Dongen 
een modern kerkgebouw, ontwor-
pen door architect J. Strik. Hij paste 
daarbij onder meer de principes van 
de Bossche School toe. Meubelfa-
briek Ballemans kreeg opdracht het 
houten kerkmeubilair te leveren. Het 
gebouw bestond uit losse verplaats-
bare elementen met een vrijstaande 
houten klokkentoren. 
Het was een ‘noodkerk’, een tijdelijke 
kerkgebouw. Hij was bedoeld voor de 
gelovigen van de nieuwe parochie H. 
Maria Moeder van Barmhartigheid, 
een afsplitsing van de parochie H. 
Joseph. Een definitieve kerk voor de 
Mariaparochie moest dus nog worden 
gebouw. Bouwpastoor Rompa zette, 
samen met allerlei Dongense organi-
saties, acties op om geld in te zame-
len voor de nieuwe te bouwen kerk. 
De ‘Tefado’, een groots opgezette 
bedrijvententoonstelling, is daar een 
voorbeeld van. Helaas is een nieuwe 
kerk er nooit gekomen. 
De Mariaparochie heeft 25 jaar be-
staan, daarna werden de kerkdien-
sten in de noodkerk stopgezet. Het 
kerkgebouw is in 1982 gesloten en 
de gelovigen zijn overgegaan naar 
de Sint Josephparochie. Na de ophef-

Mariakerk in Dongen. 
Gebouw en interieur door Ballemans gemaakt.
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fing van de Mariaparochie werd het 
gebouw in 1984 gesloopt. 
De architect van de Mariakerk, Jan 
Strik (1912-1992), kwam uit Boxtel 
en ontwierp vooral veel kerken in de 
wederopbouwperiode na de Tweede 
Wereldoorlog. Hij paste daarbij onder 
meer de principes van de Bossche 
School toe, terwijl hij later ook mo-
dernistische kerken ontwierp. Zijn 
belangrijkste ontwerp was dat van 
de H.H. Theobaldus en Antonius van 
Paduakerk in Overloon. Deze kerk 
kreeg uiteindelijk de status van rijks-
monument.(9)

Nieuwe woning  
In 1960 liet Harrie voor zijn gezin 
een nieuwe woning bouwen. Het 
huis kwam aan de Min. Aalberselaan, 
hoek Mgr. Ariënsstraat. De bunga-
low die op hoge palen stond, werd 
in de volksmond al snel aangeduid 
als: ‘het palenhuis’. De woning was 
geheel ontworpen naar het idee van 
Harrie zelf. Door een grote verbou-
wing in de jaren ‘80 heeft de woning 
een ander aanzien gekregen maar 
zijn de contouren nog duidelijk te 
herkennen.

Grote brand in Middelbeers 
In 1963 werd de dependance van 
de meubelfabriek A.C. Ballemans in 
Middelbeers door brand verwoest. 
De twee loodsen aan de Wit Holland-
weg tussen Middelbeers en Vessem 
gingen in vlammen op. Doordat de 
meubelfabriek in een bosrijke om-
geving lag, was het gevaar voor een 
bosbrand zeer groot. De brandweer 
kon gelukkig voorkomen, dat de 
brand zich verder kon uitbreiden. De 
twee loodsen, waar in totaal 19 per-
sonen werkten, gingen verloren en 
ook alle machines waren na de brand 
geheel onbruikbaar. Na de brand 
heeft Harrie Ballemans het perceel 
verkocht aan een ander Dongens 
bedrijf t.w. de Palletfabriek Dongen . 
Het bedrijf was van de heren Kemps 
en van Tuijn. De heer van Tuijn 
begon al 50 jaar geleden met het 
timmeren van houten frisdrank- en 
bierkratjes voor zijn brouwerij en de 
frisdrankenindustrie Exota in Don-
gen. In 1970 heeft Jan Kemps het 
timmerbedrijf in Middelbeers onder 
de naam Veteka voortgezet.(10)

Brand aan de Kardinaal van 
Rossumstraat. 
Op 19 april 1965 ontstond er een 
grote brand bij de buren van de 
meubelfabriek Ballemans. Drie be-
drijven en een boerenschuur liepen 
daarbij grote schade op. De bedrijfs-
hallen van Ballemans kregen veel 
waterschade, maar bleven verder 
gespaard en men kon de werk-
zaamheden meteen weer hervat-
ten. De getroffen bedrijven waren 
de schoenfabriek van de gebroeders 
Jakobs, de tassenfabriek Embrechts 
van der Geijn en een afdeling van 
de chemische fabriek Cellin Dongen. 
Daar werden houten sandalen met 
kunststof zolen gemaakt. Tijdens de 
uitslaande brand stortte de zijgevel 
van deze fabriek op de stal van vee-
houder Van Loon. De stal waarin 32 
koeien stonden, vatte onmiddellijk 
vlam. Met veel moeite konden de 
koeien gelukkig worden gered.

De Pauluskerk in Dongen 
Aan de bouw van de Pauluskerk aan 
het Europaplein in Dongen heeft ook 
de meubelfabriek Ballemans haar 
bijdrage geleverd. 
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De kerk is gebouwd in 1967 naar een 
ontwerp van Architectenteam Van 
der Laan, Van Hal en Hansen uit Ros-
malen, in de Bossche Schooltrant. 
Een deel van het houten interieur 
van de kerk is geleverd door Bal-
lemans waaronder de kapstokken, 
de tafels, de kasten en de kerkban-
ken. De kerkbezoekers hadden vaak 
klachten over de banken. Maar het 
was niet de verantwoording van de 
meubelfabriek, dat de banken in de 
kerk zo’n belabberde zit hadden. De 
architect had het zo ontworpen in 
die stijl. De kerk is in 2005 buiten 
gebruik gesteld. Door een verbou-
wing in 2010 door architectenbureau 
Cier uit Dongen, kon de kerk worden 
herbestemd. Uitgangspunt bij deze 
herbestemming was, het totaalbeeld 
van het gebouw, een zuiver voor-
beeld van de Bossche School, te 
handhaven. Het gebouw kreeg 13 
zorgwooneenheden, die onderver-
deeld werden in twee afzonderlijke 
groepen. De verzorging van de be-
woners werd gerealiseerd door de 
zorginstelling Amarant.(11)Pauluskerk Dongen - interieur
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Naar Tichelrijt 
Op 9 december 1976 besloot de 
gemeenteraad van Dongen om de 
bedrijfsgebouwen aan de Kardinaal 
van Rossumstraat van Bald BV, zoals 
het bedrijf inmiddels heette, te ko-
pen. (16) Op de plaats van de fabriek 
moest een nieuwbouwwijk – Stoom-
weide - verschijnen. Het bedrijf had 
op Tichelrijt al een loods aan de 
Steenstraat waar ingekocht hout 
werd opgeslagen en de Technische 
Dienst opereerde. Bald BV had des-
tijds twee productie-units: een plaat-
fabriek en een keukenbladenfabriek. 
Het produceren van meubels was in 
die tijd nog maar een kleine neven-
activiteit. In 1976 is de plaatfabriek 
opgeheven. Door hevige concurrentie 
uit het verre oosten, met name uit 
Korea, was het niet meer lonend tri-
plex en multiplex in Dongen te pro-
duceren. In 1979 werd de keuken-
bladenfabriek naar industrieterrein 
Tichelrijt verplaatst. Vooraf werden 
er op Tichelrijt nieuwe productiehal-
len gebouwd. De kantoorruimte die 
tijdelijk in gebruik was als LTS werd 
in 1980 vrijgemaakt zodat Bald BV 
de Kardinaal van Rossumstraat kon 

Pauluskerk met wandkleed en banken
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verlaten. De hallen en werkplaatsen aan de Steenstraat hadden een oppervlakte van 20.000 vierkante meter, onge-
veer vier voetbalvelden groot. Het productieproces werd verder geautomatiseerd, waarbij er ook geïnvesteerd werd in 
nieuwe machines. 
Het bedrijf was een voorloper op het gebied van de informatisering. Al in het begin van de jaren 70 was Bald adminis-
tratief al volledig geautomatiseerd. Er werd gebruik gemaakt van ultramoderne Britse ICL mainframe computersyste-
men. Theo Brants, wethouder voor D66 destijds, was hoofd van deze computerafdeling. In de topjaren werkten er 300 
tot 400 mensen en was het bedrijf een van de grootste werkgevers van Dongen.

Het bedrijfscomplex van Bald op Tichelrijt
Aan de bovenkant van de foto het Wilhelminakanaal en de Rijensebrug

Een beeld van de computerafdeling van Bald, waarvan Theo Brants het 
hoofd was
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Meer dan werken alleen 
De werkzaamheden waren arbeids-
intensief en men was erg op elkaar 
aangewezen. Het bedrijf had een 
actieve ontspanningsvereniging, die 
gezellige avonden met vertier orga-
niseerde voor alle medewerkers en 
hun partners. Dit om de onderlinge 
band te verstevigen. Ook deed het 
bedrijf mee aan de zomeravond-
competitie voetbal in Dongen en het 
voetbalteam nam het ook weleens op 
tegen teams van klanten of leveran-
ciers. 

Turkse gastarbeiders. 
In de jaren zestig kwamen de eer-
ste gastarbeiders naar Nederland. 
Bij Bald was het vaak moeilijk om 
arbeidskrachten te werven en men 
vond de oplossing door mensen uit 
Turkije in tijdelijke dienst te nemen. 
Net als nu was het moeilijk om on-
derdak te vinden voor de ruim 60 
Turkse gastarbeiders die er kwamen 
werken. Ze werden ondergebracht 
in de voormalige looierij van Offe-
ciers aan de Tramstraat. Er werden 
chambrettes getimmerd en sanitaire 
voorzieningen aangebracht. Afwij-
kende toiletten werden er geplaatst 

Een elftal van Bald dat aan de zomeravondcompetitie deelnam
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zonder pot, maar met twee voetstap-
pen. Dit omdat men dit in Turkije 
toen niet anders kende. Hun verblijf 
en huisvesting zou tijdelijk zijn. Veel 
van deze eerste generatie Turkse 
gastarbeiders hebben echter destijds 
hun gezin herenigd in Nederland en 
wonen nog steeds hier.

Margrietstraat 
Niet alleen op Tichelrijt en aan de 
Kardinaal van Rossumstraat waren 
vestigingen van Bald, maar ook aan 
de Margrietstraat. Met boten werd 
via de loswal hardhout aangevoerd 
en te drogen gelegd in de open 
loodsen die er waren. Was het hout 
voldoende droog, dan werd het naar 
Tichelrijt vervoerd. Van daaruit werd 
het hout in productie tot eind jaren 
70 weer terug gebracht naar de Kar-
dinaal van Rossumstraat.

Inkoop hout 
Ballemans gebruikte veel houtsoor-
ten en vaak waren die zeldzaam en 
kostbaar. De inkoop van hout deed 
de fabriek aanvankelijk zelf. Inkopers 
gingen over de hele wereld op zoek 
naar mooie exclusieve houtpartijen 
van soms zeer exotische komaf. 

Vaak werd alleen de toplaag van een houten plaat voorzien van de exclusieve 
houtsoorten zoals palissander, wengé of coromandel. Men fineerde de plaat 
die verder van mindere kwaliteit was. Met het fineren ontstond ook de plaat-
fabriek. 

De toplaag wordt aangebracht op de multiplex plaat
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Het plaatmateriaal multiplex was de 
basis voor de werkbladen die Bald 
maakte. Nadat de plaatfabriek was 
opgeheven kocht men multiplex in 
en werden in Dongen de werkbladen 
nog uitsluitend voorzien van een 
topafwerking van kunststof of tegels.

LTS krijgt onderdak 
De Dongense LTS, die een tijdelijk 
onderkomen zocht, kreeg een plaats-
je in een gedeelte van de nieuwe be-
drijfshal. De officiële opening van de 
het jaar daarvoor opgerichte Lagere 
Technische School was op 14 novem-
ber 1963. Nadat Dongen reeds een 
veertigtal jaren een schoenmakers-
vakschool in stand had gehouden, 
groeide de behoefte aan een Lagere 
Technische School. Een school waar 
niet alleen het schoenmakersvak on-
derwezen werd, maar ook de twee 
vakken die steeds meer in de be-
langstelling kwamen: metaalbewer-
king en timmeren. 

Een stukje geschiedenis 
In 1959 werd op 22 oktober het 
‘Comité oprichting LTS’ in het leven 
geroepen. Zij was belast met de op-

Luchtfoto van het complex met links naast de parkeerplaats op de voorgrond het kantoorgebouw 
waarin de LTS tijdelijk gevestigd was.
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dracht een lagere technische school 
op te richten. Een van de grootste 
problemen was natuurlijk de huis-
vesting, want het was duidelijk dat 
de Schoenmakersvakschool aan de 
Julianastraat voor een drie-vakken-
school veel te klein was. De N.V. Bal-
lemans Meubelfabrieken, die binnen 
enkele jaren hard aan een nieuwe 
industriehal toe was, verklaarde 
zich bereid deze hal enkele jaren 
vroeger te laten bouwen. Zodoende 
kon de LTS deze ruimte huren, tot-
dat het nieuw schoolgebouw in Plan 
West gereed was. Aannemer P. Moll 
uit Oosterhout had beloofd, dat het 
schoolgebouw een jaar later in ge-
bruik genomen zou kunnen worden. 
Op 1 september 1962 startte de LTS 
met drie voorbereidende klassen in 
de vakken metaalbewerking en tim-
meren en 2e en 3e jaargroepen voor 
het vak schoenmaken. Voorlopig 
was het behelpen in het kleine vak-
schoolgebouw in de Julianastraat en 
in de brandweerkazerne. Maar nadat 
deze vakschool een verbouwing had 
ondergaan en een gedeelte van de 
leerlingen reeds naar de industriehal 
was vertrokken, ging het allemaal al 
heel wat beter.  

In augustus 1962 kwam de rest van 
de hal klaar, zodat door de school in 
september met het tweede leerjaar 
in de nieuwe hal kon worden gestart. 
Op donderdag 14 november was het 
dan zo ver: het tijdelijke onderdak 
van de Dongense LTS kon officieel in 
gebruik worden genomen.(12)

Meubelfabriek Ballemans werd 
Bald NV/BV 
Op 1 september 1964 werd de naam 
van de fabriek veranderd en startte 
Ballemans Meubelfabrieken onder de 
naam Bald NV Dongen met het ma-
ken van houten plaatwerk en werk-
bladen. Op die datum ging de fabriek 
een agentschap aan met Euroline 
Keukens te Kortrijk in België. In 
1965 werd SieMatic keukens hier als 
merk aan toegevoegd. Deze agent-
schappen werden opgeheven toen 
Bald in de jaren 70 het exclusieve 
verkoopkantoor in Nederland werd 
van het Duitse ‘Alno’ Keukens.(13) 
In 1971 meldde het dagblad De 
Stem dat Houthandel Jongeneel NV 
tegen betaling in contanten haar 
belangrijke toeleverancier A.C. Bal-
lemans NV in Dongen had overgeno-
men. Op dat moment had Ballemans 

ruim 250 werknemers in dienst en 
produceerde hoofdzakelijk houten 
plaatmaterialen. De rechtsvorm is 
in deze periode ook gewijzigd in een 
BV. De BV-vorm was een nieuwe 
rechtsvorm als gevolg van harmo-
nisatie binnen de EEG (Europese 
Unie). Vanaf 1976 tot aan het einde 
van hun bestaan produceerde Bald 
BV bijna uitsluitend werkbladen voor 
de binnenlandse markt. Het bedrijf 
heeft in 2001 nog haar 60 jarig be-
staan gevierd.  
Na diverse splitsingen en overnames 
raakte het bedrijf in financiële moei-
lijkheden en volgde in 2010 het defi-
nitieve faillissement.(14) 
Enkele jaren geleden is er voor het 
voormalige personeel van Bald een 
reünie georganiseerd in café De Gou-
den Leeuw in Dongen. Ondanks dat 
het bedrijf toen al meer dan 10 jaar 
niet meer bestond waren er bijna 
100 oud-medewerkers aanwezig op 
deze gezellige feestavond.
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Milieu & Veiligheid 
In de tijd dat de fabriek van Bal-
lemans aan de Kardinaal van Ros-
sumstraat stond, was het milieu 
nog geen issue. Het werd nog geac-
cepteerd dat fabrieken vervuiling 
veroorzaakten. Bald was geen uit-
zondering. Een deel van de bedrijfs-
hallen stond op oude looiputten. 
Chemisch afval, zoals het misluk-
ken van een lijmmengsel werd in de 
looiputten gedumpt. Ook het nabij 
gelegen riviertje de Donge kreeg 
soms een roze kleur van de lijmres-
ten die met het schoonmaken van 
de gereedschappen werden geloosd 
in de Donge. Sommige lijmsoorten 
waren polycondensatielijmen waarbij 
soms wel ziekmakende formaldehyde 
(spaanplaatgas) vrij kwam. De af-
zuiging was zeker niet optimaal. De 
hele fabriek was aangesloten op een 
groot afzuigsysteem. Het zaagsel en 
de stof kwamen terecht in het zoge-
naamde mothok, achterin de fabriek. 
Stof kan explosief zijn en een aantal 
keer is het mothok in brand gevlogen 
of geëxplodeerd. Vreemd genoeg 
werd er in de fabriek ook gerookt. 
Ondenkbaar als je weet dat er veel 
stof was, er met synthetische lak 

werd gespoten en er allerlei vluch-
tige stoffen werden gebruikt. 
In de zomer kon het in de plaat-
fabriek wel 40 graden worden. Er 
stonden in de plaatfabriek meer-
laagse stoompersen. Tussen twee 
lagen werd met hitte en druk een 
multiplexplaat geperst. De fineerla-
gen werden besmeerd met lijm en 
met 10-12 platen tegelijk in de pers 
geplaatst. Na enige minuten was de 
lijm uitgehard en ging de pers open. 
Men moest met behulp van een trap-
je en warmtewerende handschoenen 
met de hand de platen uit de pers 
trekken, waarbij een forse rookwolk 
vrij kwam van de ingedroogde lijm. 
Als het heet was, werd er ammoniak 
toegevoegd aan de lijm om te voor-
komen dat de lijm te snel uithardde. 
Deze rookwolken waren niet bepaald 
goed voor de gezondheid. Van neus-, 
oog- en mondmaskers had men nog 
nooit gehoord. Later op Tichelrijt was 
er meer aandacht voor het milieu en 
de werkomstandigheden. De groot-
ste boosdoener van de matige werk-
omstandigheden was de plaatfabriek, 
die uitsluitend gevestigd is geweest 
aan de Kardinaal van Rossumstraat. 

Door het gebruik van verschillende 
elektrische gereedschappen gebeur-
de er ook nogal eens een bedrijfson-
geval. Mensen verloren hierbij soms 
nagels, vingers of vingerkootjes. Re-
gelmatig stond er een ambulance op 
de dam om een gewonde medewer-
ker af te voeren. Houtbewerking kan 
best gevaarlijk zijn.

Tot slot 
Adrianus Cornelis (Harrie) Ballemans 
stierf op 66 jarige leeftijd op 9 juli 
1984 in het St. Jozefziekenhuis te 
Oosterhout en werd begraven op het 
kerkhof aan de Bolkensteeg te Don-
gen.(15) 

 
Harrie Ballemans was een zeer gelo-
vig man en begiftigd met de pause-
lijke onderscheiding 
‘Pro ecclesia et pontifice’

Met dank aan Nico Ballemans voor 
zijn informatie en aan 
Rinus Krijnen voor de aanvullin-
gen op de tekst en een deel van het 
beeldmateriaal.
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Bronnen: 
(1)   Bron: Dagblad de Maasbode 14 dec 1953 Ballemans viert 12,5 jarig jubileum 
(1a) Bron: Ballemans Middelbeers; www.deberse.denbeerschenaard.nl 
(1b) Bron: Dagblad Trouw 20-04-1965 Ballemans ontsnapt ter nauwer nood aan brand 
(2)   Bron: De Nieuwe Tilburgsche Courant, 14 nov 1956. Noodkerk Tilburg 
(3)   Bron: Kerkgeschiedenis 638-2000 BHIC-Huisseling; www.huisseling.nl 1956 
(4)   Bron: R.K. Parochie OLV Hemelvaart, Reliwiki Midden-Brabant 
(5)   Bron: Nieuwsblad van het Zuiden 26-01-1957 Charlotte Oord Tilburg 
(6)   Bron: Dagblad de Stem 01 sept 1964 H.Hartenkerk Eindhoven 
(7)   Bron: Website Parochie Sint Joris, Thijs de Leeuw bhic 
(8)   Bron: St. Christoffel. Orgaan van het Broederschap voor veilig verkeer 2de jaargang 1960 
(9)   Bron: www.bhic.nl; Noodkerk Mariakerk Dongen. Verhaal Nico Ballemans 
(10) Bron: Tilburgsche Courant 14 nov 1956 - Brand Middelbeers 
                Geschiedenis Houtindustrie Veteka; www.veteka.nl 
(11) Bron: https://www.reliwiki.nl/index.php/Dongen,_Europaplein_1_-_Paulus_(1967_-2005)  
(12) Bron: Nieuwe Tiburgsche Courant 1963 - LTS tijdelijk in meubelfabriek. 
(13) Bron: Kim Interieur Magazine 2005; 
https://www.qumedia.nl/index.php?page=nieuws_bericht.php&id_nieuws=6313&rubriek=Actueel&blad=1&lang=NL&z
oeken=euroline&zoeken_classificatie=; John Sterk 
(14) Bron: Dagblad de Stem 18-05-1971 - Jongeneel 
(15) Bron: www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl; Gedachtenisprentje A.C. Ballemans 1984 
(16) Bron: Weekblad voor Dongen 9 december 1976
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Verantwoording beeldmateriaal: 
Foto 1:   Harrie Ballemans portret; archief Nico Ballemans 
Foto 2:   Gezin Ballemans in 1935; archief Nico Ballemans 
Foto 3:   Trouwfoto Harrie en Coba in 1944; archief Nico Ballemans 
             De familiefoto’s zijn geplaatst met toestemming van Nico Ballemans 
Foto 4:   Bedrijfshallen Ballemans; beeldarchief Heemkundekring Dongen 
Foto 5:   Kerk Huisseling; Foto Edward Ippel Hoorn  
Foto 6:   Kerk Raamsdonkveer; archief Reli-wiki religieus. Boei. 
Foto 7:   Charlotte Oord barakken; Gemeentearchief Tilburg 
Foto 8:   Charlotte Oord sporthal; beeldarchief Heemkundekring Dongen 
Foto 9-10: Showroom meubelen Hengelo; beeldarchief Heemkundekring Dongen  
Foto 11: Advertentie Eindhovens Dagblad juni 2003  
Foto 12: Kerkinterieur H.Hartenkerk Eindhoven; beeldarchief Heemkundekring Dongen 
Foto 13: Kerkinterieur De Petrus en Pauluskerk in Arcen; parochiearchief Arcen 
Foto 14: St. Christoffel; Orgaan van het Broederschap voor veilig verkeer 2de jaargang 1960 
Foto 15: Kerk H. Maria Dongen; Katholiek Documentatiecentrum, nr. 1B1596 
Foto 16: Pauluskerk Dongen; Katholiek Documentatiecentrum 
Foto 17: Pauluskerk Dongen kerkbanken; beeldarchief Heemkundekring Dongen 
Foto 18-22: Foto-archief Bald in bezit Rinus Krijnen


