
Uit het leven van Pierre van Vree 
Door Jan-Pieter van Vree 

Pierre van Vree werd op 21 september 1921 geboren in Cuijk, waar zijn vader (Rein van 
Vree) een bakkerij had. Dat was aan de Kaneelstraat (de Kaneelpiepe). Pierre’s broer Rein 
had aan dezelfde straat een timmermansbedrijf. Later betrok Pierre de winkel tegenover zijn 
vader en vestigde zich als kleermaker. Dat heeft hij niet lang gedaan, want door de komst van 
confectie was het geen doen meer voor een zelfstandige kleermaker. Hij ging elders werken en 
hij vertrok in 1956 met zijn gezin naar het Westlandse De Lier. In 1996 heeft Pierre 
herinneringen aan zijn leven opgeschreven. Hieronder zijn verhaal. 

Opmerking: Pierre schreef dit twee jaar voor zijn dood met al heel wat tia’s achter de rug. Dat 
is te zien aan zijn handschrift, dat soms heel moeilijk is te lezen en de formulering van de 
zinnen. Later zijn hier en daar interpunctie aangebracht en alinea’s en cursief hier en daar een 
toevoeging. 

 

Geboren: 21 september 1921 was mijn geboortedag. Ingeschreven gemeente Cuijk en St. 
Agatha. 
Pierre: genoemd naar mijn vaders broer ook Pierre, frater van Tilburg (De La Salle is zijn 
kloosternaam); Matheus: apostel naamdag 21 september; Johanna: mijn moeders naam (In de 
tekst staat met *: moeders naam was Johanna Stolk); Marie: zuidelijke naam voor Maria. 
Ik werd geboren met twee tanden in m’n mond. 

Geboren in de Kaneelstraat, m’n vader was banketbakker en ’n goede! Maar ik heb hem altijd 
gezien als iemand die de baas was. Hij was de baas ook buitenshuis; altijd ook over m’n 
broers en zussen, toen die al 25-30 jaar waren. 10 uur thuis en niet later! 



 

De familie Van Vree in Cuijk (1923): Bernard, vader Rein, Jules, Cor, Rein, moeder van Vree 
met op schoot Pierre, Frans en voor de tafel Lena. 

Toen ik 3 à 4 jaar was ging naar de kleuterschool bij de zusters, was vlakbij net als de 
fratersschool vlakbij: 75 meter. Ik herinner me dat een jongen van 3 à 4 jaar voor ons huis 
werd dood gereden. M’n moeder nam het kindje op in haar armen en bracht het naar klooster 
(ziekenhuis). 

Een andere keer gingen we naar school en kwam ik onder de bus van Gradje van Gelen, ik lag 
op de grond en de bus reed over me heen en ik stond weer recht op. De school ging gewoon 
door! 

Toen ik 4 jaar was, kwam de Maas in huis (overstroming). Ik zie het water nog aankomen, wij 
(de kinderen) moesten naar boven in de slaapkamer. 
Mijn broer Frans (later pater bij Francicus van Sales) wilde altijd een hond hebben en tijdens 
de watersnood hadden we een hondje van vrienden bij ons op zolder. Feest voor Frans! In 
huis stond 10 cm water en de vader en broers stonden in de bakkerij met klompen aan te 
bakken! Wij vonden alles prachtig. Bij Claassen (onze overburen) hadden ze kippen en een 
groep mariniers kwamen die ophalen. Die jongens wilden roken, maar hadden geen lucifers. 
Mijn vader liet een pak lucifers naar beneden zakken, maar dat viel in het water. 

Toen het water weg was, begon het meteen te vriezen. Toen hadden we een meisjes uit 
Hongarije in huis. Ilona Kandolka. Ook hadden we een dienstmeisje uit Munchen (Berla). 



In de jaren voor onze verhuizing naar De Lier is de Maas nog twee keer bevroren geweest. 
Dan reden ze met de auto naar de overkant! Op de foto vlnr Corry ? (hulp in de huishouding), 
Jan-Pieter van Vree, Wilbert van Vree Pierre van Vree. 

Toen ik geboren ben had ik twee tanden in mijn mond en het is zo; mijn moeder heeft dat 
bevestigd. Wij hadden ook buren: Arcom (??) uit Limburg. Was een schoenmaker; daar was 
niet veel aan. 

De Claassens; daar kwamen we wel. Moeke Claassen is 92 jaar geworden. Hun oudste zoon 
was Nico; van mijn leeftijd. Verder families Heijl en Joosten. Dat waren echt Cuijkenaren en 
de brouwerij van Toonen; daar zijn we veel geweest. Had ook 9 kinderen. Daar gingen we 
altijd spelen; voetballen, die hadden een hele grote tuin (in de zijlijn: ze hadden ’n radio) met 
kippen, varkens en koeien. En ook en eigen zwembad. In de zomer zwommen ze met de 
familie erin. Maar wij mochten dat niet van m’n vader (onzedig). Overhemd altijd helemaal 
dicht en lange zwarte kousen! Ook de meisjes mochten geen korte sokken aan of korte mouw 
en altijd een donkere jas! Ik mocht toen ik 14 jaar was geen plusfour! Order van de baas! 

’s Zondags gingen we 7 uur naar de kerk. Daarna gingen we ’n stukje fietsen. Om 10 uur 
begon de Hoogmis. Daarna had m’n moeder ’t warm eten klaar. Daarna was er niet veel te 
doen en om 3 uur lof en na 5 uur niets om hand te hebben. Dat was de zondag! Lekker fraai 
hé? In de week was het tot ’s avonds werken geblazen en om 10 uur naar bed. Wij hadden ook 
geen radio thuis. Te werelds! 

Ik herinner me dat ik kuikentjes had gekocht voor 5 cent en die verkocht voor 15 cent. Lekker 
winst! 



 



We gingen naar school, 75 meter van huis, dus weinig kans om vriendjes te maken onderweg. 
Wij, de Van Arensbergen (??) en Bogaers waren de enigen met ’n schort. Ik zal nooit 
vergeten dat ik hem weggooide, maar Marie (dienstmeisje) kwam hem brengen en ik werd 
goed uitgelachen! 

Toen ik een jaar of 8 was, ben ik thuis van de meelzolder gevallen. Ik had toen twee gebroken 
polsen. Bij het spelen ben ik eens gevallen en brak mijn linker been. 6 Weken rusten. M’n 
vader dacht dat het niet zo erg was. Die zei: dat zal wel meevallen en heeft me eerst laten 
liggen! Niet zo kleinzerig zijn. Toen ik 12 jaar was viel m’n moeder van de trap, scheurden 
haar kniebanden en moest een half jaar rusten in bed! M’n schoolkameraad Albert Toonen 
dronk vitriool (zwavelzuur) en verbrandde zijn slokdarm. Dat was erg! 

Vroeger, toen wij nog jongens waren, moesten we van vader op nieuwjaarsdag kaartjes 
wegbrengen bij de dokter, bij de dominee, bij de pastoor en nog meer elite. Dat was ook voor 
de klandizie! 

Wij hadden f 1,25 gespaard en een leren bal gekocht. Die verkoper vroeg aan m’n 
grootmoeder of wij dat geld soms gestolen hadden! 

Een keer kwam de haringboer langs. Ik dacht dat het de ijsboer was en ik wilde er ook van. 
Maar iedereen zei al dat het niks was, maar inderdaad lustte ik het niet. Het was dus haring en 
aangezien mijn vader geen Hollander was, dus ook geen haring kende, aten we dat nooit. We 
aten ook nooit sla want dat was konijnenvoer. Ook geen karnemelkspap; daar hield mijn vader 
niet van! Ja, vader was de baas in huis. Hij had ook een koksopleiding gehad en hij kon alleen 
aparte dingen klaar maken. 



Jeugdjaren 
Ik ga nu wat schrijven over de tijd voor dat ik naar het seminarie ging. Grootmoeder Van 
Vree was een hele pientere vrouw en erg gezellig. Ze is 72 jaar geworden (1939). Ze woonde 
alleen in de Molenstraat en zat veel te naaien voor haar kleinkinderen bij ons en familie in De 
Meije; daar hadden ze 15 kinderen. 

Mijn grootmoeder kwam elke avond bij ons thuis. Was vlakbij. Die wilde iedere dag kaarten. 
Iedere dag moesten we van mijn vader naar haar toe. Alleen Frans (die haar lievelings- 
kleinkind was) deed altijd gemeen! Wij noemen dat in Cuijk foetelen: gemeen spelen door 
kinderen bij kaarten, knikkeren e.d. Van grootmoeder heb ik mijn eerste Franse les gehad 
want zij was als jong meisje bij de Ursulinen op school geweest. Zij gaf aan andere kinderen 
ook Franse les. Op school kregen we Franse les 4x per week voor f 0,25! 

Als Heeroom Pierre (broer van mijn vader), die hoofd was van de mulo in Zwolle en zeer 
pienter, kwam was het altijd feest. Die kon ook heel leuk vertellen (spannend, zoals het 
verhaal van Jan de Pruis). Hij was de raadgever voor ons allemaal. Jules (mijn oudste broer) 
heeft nog eens toen hij er was, met de broodplank van m’n vader op z’n kop gehad, want was 
ook niet gewend om alles maar voor zoete koek aan te nemen. De meisjes (toen 20 à 30 jaar 
oud) mochten op zondag met hun vriendinnen gaan fietsen, maar vader Van Vree ging ook 
mee!!! 

Ik had toen ik 12 jaar was een vriendinnetje. Maar goed dat ze dat thuis niet wisten. Het was 
Manetje (??) van Schijndel. Ik heb ze nooit meer gezien. 

We kregen les bij de fraters; er was 1 meester op school. In de 4/5 klas kwam frater 
Ludovicus; ’n mooi heerschap. Was ineens weg van school! Ik mocht er niet veel over 
zeggen, want fraters deden zo iets niet. Ik kreeg van m’n vader op m’n kop. Dat was volgens 
hem niet waar! 

Ik ben altijd misdienaar bij de zusters geweest met de jongen van Van Duijnhoven. Iedere dag 
7 uur mis en ’s avonds lof en het moest. 

Ik ging naar school met mijn broers Rein en Frans. Met Rein ging ik graag mee; met Frans 
wat minder graag. 



Foto boven: Pierre van Vree bij de familie Klaassen (aangetrouwde familie) in Stevensweert. 

Verjaardagen, feestdagen e.d. kan ik me niet zo goed herinneren. Mijn vader hield niet van 
feesten! Ik herinner me dat ze ’s avonds in de gaten kregen dat ze jarig waren geweest. Ook 
25 jaar huwelijk werd niet gevierd. Ook voor buren Claassen en Heijl werd dat verzwegen! 

In 1932 kwamen twee paters van Uden om mij in te schrijven voor het seminarie. Ik ben daar 
2,5 jaar tegen m’n zin geweest. Wilde m’n vader dat ik het ergens anders zou proberen. M’n 
moeder vond het best, maar m’n vader kon me niet dwingen. Toen ben ik kleermaker 
geworden bij Van Engen in Bemmel, want machinebankwerker, wat ik eigenlijk wilde, was 
geen werk volgens m’n vader. Daar in Bemmel zag ik dat je toch gezellig kunt leven zonder 
alleen kerk, kerk en kerk. Ik was eigenwijs wat ik wilde niet naar de congregatie van de H. 
Familie. 

Later in Oudewater vind ik de vrijheid en dat vond ik gezellig met veel vrienden, want dat 
mocht thuis ook niet. En leuke meisjes ontmoet. 

In Oudewater ben ik 3,5 jaar geweest en met veel plezier. Kuik uit Oudewater (zo heette de 
kleermaker) was ’n aardige man met ruimhartige gedachten. Het bleek dat ook ruim gedachte 
prettig en goed kan zijn. Die hadden ook vrienden en die leerde ik ook kennen. Daar heb ik de 
eerste meisjes ontmoet bij uitgaan, fietsen, zwemmen enz. 

Van daaruit ben ik in 1943 naar Duitsland vertrokken (Arbeidseinsatz). Ik kon gelukkig wat 
Duits en Frans wat altijd gemakkelijk is geweest. Ook daar waren aardige meisjes; ook Polen 
en Russinnen. Daar ben ik de eerste keer een nachtje blijven slapen. Tenslotte was ik al 23 
jaar! Je moet je voorstellen dat we met 20 jongens op een kamer sliepen dan gebeurt er wel 
wat. Er zaten veel getrouwden onder. Je begrijpt dat we hier wel wijzer werden! 
Ik klaagde hierover bij broer Frans want voor de protestanten hadden contact met hun 



dominee en kreeg van de kerk levensmiddelenpakjes. Wij kregen nooit. Toen kwam er een 
pakje met boeken. 

We of liever ik heb een jaar in een groot kamp gezeten 10.000 allerlei soorten Polen, Russen 
en nog niet meer! Een jaar heb ik met 50 Nederlanders in een Gasthof gezeten. Dat was wat 
gezelliger. 

Misdienaar 
Over de misdienaars in Cuijk: 30 punten 1 dubbeltje en als je iets vergat bv om “amen” te 
zeggen, ging 1 punt af van. Graag een dubbeltje verdienen! Iedere dag na de mis een 
boterham met zult en margarine en dat lustte ik niet! 

Ik had weinig met Cuijk te doen en vond er niets te hebben verloren. Wij mochten geen 
vrienden hebben. Leefden veel afzonderlijk. In de kerk mochten we nog wel komen, maar in 
een café niet. Zelfs niet naar de voetbal, want daar kwamen ook andere mensen. Maar 
gelukkig kon mijn vader niet overal tegelijk zijn; dus ging er veel voor hem verloren. Dat was 
een saaie tijd! 

In de tijd na de oorlog heb ik toch wel een prettige tijd gehad. Bv bij Willeborg. Dat was een 
echt gezellige Cuijkenaar die ook wel een borreltje lustte en daarmee kwam ik bij Martens. 
Die hadden een café en ’n paar dochters! Toen vierden we in Cuijk 2000 jaar bestaan met veel 
plezier met de jongens van de brouwer en van Stiphout. 125 glazen bier op een tafel. 

De kleermakerij 
Kostuum (jas, broek en vest) was ongeveer 36 uur werk en dat kostte toen f 15 a f 20 gulden. 
Een kostuum ongeveer f 65 – f 85. Een broek f 12,-. Die kon ik maken in 2,5 tot 3 uur. Ook 
maakte ik overjassen en regenjassen, uniformen voor soldaten en politieagenten, ook 
priestertoga’s met al die knoopsgaten 32 stuks!! Ieder knoopsgat met de hand kostte 0,5 uur! 

In het begin was er nog voldoende werk in de kleermakerij, maar de verdiensten waren te 
klein voor ons gezin. Toen ging ik bij Fokker in Dordrecht werken. Daarna bij de 
Schrijfmachinefabriek Royal in Cuijk. In 1956 zijn we verhuisd naar De Lier (Westland). 

Toen ik de kleermakerij had kon Mies van ….. regelmatig zijn elektrische zig-zag 
naaimachine gebruiken tot ergernis van ma. Toen had ik drie meisjes in dienst; later alleen 
Theo Jacobs. Ik heb nog bij Willenborg gewerkt. 
Ik herinner me nog dat heeroom Harry in de bakkerij zijn kisten heeft gepakt (1934). Die ging 
als missionaris naar China. Hij is een paar keer terug geweest en daarna weer daarheen 
vertrokken. Hij schreef stukjes in de Echo voor de burgers van Cuijk en om geld in te 
zamelen. 

In de bakkerij aan de Kaneelstraat was het altijd druk ook voor ons. Oom Jan, ’n broer van 
mijn vaders was ook bakker, was verder ’n simpele ziel. Oom Thé was een verwaande gast; 
Dokter Van Vree uit Den Haag! Er gingen altijd verhalen omdat hij zo zuinig was. 



 

Bakker Rein van Vree met zoon Bernard in de bakkerij aan de Kaneelstraat.  



In de zomer als het kermis was, ging ik met Bernard een paar dagen fietsen naar De Meije of 
naar Goes (bij familie). Wel 4 dagen lang! Dat was altijd wel gezellig en een afwisseling. Ook 
in Zwolle woonde een neef van vader, familie Heins met grote jongens die vader was daar 
kleermaker. We gingen om 5 uur ’s morgens weg om ’n zo grote afstand te maken. 

Zoals je leest was er niet veel te doen. Van verjaardagen kan ik me niks herinneren. Ik denk 
dat m’n moeder het toch wel leuk vond, maar m’n vader wilde daar nooit iets van weten. Toen 
ze 25 jaar getrouwd waren, werd dat mooi niet gevierd! De cadeaus die de familie had 
gestuurd, werden niet uitgepakt. Geen feesten! Alleen als Heeroom Pierre uit Zwolle kwam, 
kreeg hij een glas wijn! 

Over de seminarie zal ik gauw klaar zijn. De kerstvakantie, Paasvakantie en grote 
zomervakantie weet ik niet veel. We gingen dan logeren bij tante Jet in de Meije. Daar kon je 
alleen maar vissen (maar wel uit het keukenraam). In Nijmegen kwam een keer ’n circus en ik 
mocht met broer Bernard (die later de bakkerij van zijn vader over nam) gaan kijken, maar 
moest eerst aan de kapelaan vragen of ’t wel mocht. 

We moesten tijdens de vakantie 2x naar de kerk ’s morgens en we mochten 2x uitslapen tot 8 
uur!! Lekker gezellig! 

Nog eens terug over de seminarietijd. Dat vond ik helemaal niet prettig. Studie ging maar 
matig. Soms als er een missiebisschop kwam, hadden we ’n dag extra vrij en gingen naar De 
Betaf in Reek. Dan kregen we spelletjes te doen en verder ’n film vertoond of was er lezing 
over het missiegebied. Ik herinner me een bezoek van mgr. Nalbandian uit Armenië (Turkije). 
Daar werden toen al duizenden christenen vermoord. 

Op het seminarie had ik het echt niet naar m’n zin. Ik ben ook nooit naar een reünie geweest. 
Wij moesten altijd onderdanig zijn en dat heb ik ook zo ondervonden. 

Als kinderen speelden we wel met de buurkinderen van Adriaans: 8 kinderen. Heijl 9 
kinderen en Claassen 9 kinderen. Wij met 8 en Toonen (de brouwer) met 9 kinderen. Dat was 
aardig wat. We speelden knikkeren, tollen hoepelen en meer van die kinderspelen en 
natuurlijk in de winter in onze bakkerij, onder andere amandelen pellen (St Nicolaastijd). Bij 
de brouwer (Toonen) hadden ze een grote tuin en zolder op de bierbrouwerij. Je kon daar veel 
en lang spelen. Ze hadden een eigen zwembad. niet voor ons, dat was niets voor mijn vader. 
Al met al was het een leuke straat met veel kinderen (de Kaneelstraat) en vlak bij school; 
zowel jongens als meisjes. Fraters en zusters. 



Buurkinderen van Pierre van Vree. Waarschijnlijk kinderen van Toonen (brouwerij). 



Er was in onze straat een hoefsmid. Dat was erg interessant. En een sigarenmakerijtje (dat 
Pierre later kocht om er een kleermakerij in te beginnen) en zoals ik al schreef, een 
bierbrouwerij. 

M’n vader was bakker, dat weet je al. Iedere dag moest de oven asla leeg geschept worden en 
dus iedere dag moest ’n kruiwagen as scheppen en weg brengen naar de vuilstortplaats ’s 
morgens voor 9 uur! 

Wij mochten als kind van een jaar of 8, 9 jaar niet met meisjes spelen; ook niet met de 
buurkinderen! We mochten wel naar de kerk. Toen mijn zussen Lena en Cor, plm 18 jaar 
waren, mochten ze in de winter als het donker was niet mee naar buiten voor bv 
boodschappen te doen. Wij jongens nog wel. Broer Frans wilde geen fietsen leren want dan 
moest hij boodschappen doen voor de bakkerij! Dat hoorde erbij; iedereen moest mee helpen. 

’s Morgens 8 uur iedere dag telefoon. Dames Ebben (4 broodjes a 2,5 cent dus 10 cent). 
Krentebroodjes kostten 3 cent per stuk en thuis brengen lokaal 10 cent en maar fietsen de 
jongen van Regoin (bank van de centen) iedere dag broodjes naar school thuis brengen en 
direct voor ze naar school gingen. 

Later na de oorlog kregen we distributie en dus de radio. 

Op school hadden we een voetbalclub; ook voetbalkleren. Zwart satijnen broek. Maar die 
mochten we alleen over een korte stoffen broek. Lange kousen tot over de knie. Lekker voor 
m’n moeder wat dat mocht niet van m’n vader. 

Ook nooit met het bovenste knoopje van je overhemd mocht niet open staan! De meisjes geen 
korte mouwen aan d’r hemden of truien. Plusfour dat mocht ook niet van m’n vader. Ook 
mochten de meisjes geen leuke kleren, jassen of kousen! Veel te werelds. Zwarte kousen en 
kleren. Een douche was er niet. om de paar weken gingen we om de beurt wassen in de 
bakkerij. Daar was warm water. Zoals ik al geschreven heb; hij was de baas in huis. 



De familie van bakker Van Vree uit Cuijk ongeveer 1930. Boven vlnr: Bernard van Vree, Rein 
van Vree, tante Alida Stolk, tante Bernardine Stolk, Cor van Vree, Lena van Vree, Jules van 
Vree. 
Midden vlnr: Grootmoeder Juliana van Vree-Schoonenberg, vader Rein van Vree, moeder 
Anna van Vree-Stolk. 
Voor: Dymphna van Vree, Pierre van Vree en Frans van Vree. 
Rechts: Briketten voor de oven van Rein van Vree



Rein van Vree had een bakkerij, eerst (kort) aan de Grootestraat (waar anno 2004 café en 
zalencentrum De Korenbeurs is gevestigd) en verhuisde ongeveer 1915 naar de Kaneelstraat. 

  

Advertentie uit de ECHO voor bakker Van Vree 1929. 



  

 

Rein van Vree vestigt zich zelfstandig aan de Kaneelstraat in 1939. Hij gebruikt wel het 
telefoonnummer van zijn vader. Makkelijk! 
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