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Aan de vergeteiheid ontrukt (3) 

Dirk van Bameveld (1914 -1944) 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer duurde, 
kregen de Duitsers meer problemen met hun logis
tiek. Steeds meer boerenpaarden werden gevorderd 
en ook werd een greep gedaan uit de nog schaars 
aanwezige vrachtauto's, die in Nederland waren ge
bleven om het maatschappelijk leven, in het bijzon
der de voedselvoorziening en de industrie, een beet
je gaande te houden. 

Het transportbedrijf van Jan Blok, dat gevestigd 
was naast het Rooie Dorp van Breukelen, zakte te
rug naar één vrachtwagen. Daarmee verviel de 
noodzaak om chauffeurs in dienst te hebben. Een 
van de mensen die daardoor zijn baan bij Blok 
kwijt raakte, was Dirk van Barneveld, een stille, 
donkerblonde, licht kalende man van 29. Hij vond 
echter snel ander werk, bij de nabijgelegen slachte
rij van Folkerts. Dat kwam wel goed uit, want daar 
werkte hij voor de voedselvoorziening en liep hij 
minder risico dat hij voor verplichte tewerkstelling 
naar Duitsland zou worden gestuurd. Maar gelukkig 
was hij op de slachterij niet. Want de vrachtwagen 
waarop hij bij Blok reed, was niet alleen zijn werk 
maar ook zijn liefhebberij; hij poetste toen ook re
gelmatig de wagen en onderhield hem technisch zo 
veel mogelijk zelf. 

nK waa u t en ige t u u n van ne t cefflpaai u i m 

van Barneveld en Jans van Barneveld-Bijeman. Hij 
had negen zussen; vier die ouder waren dan hij en 
vijf jongere. Vader was seinhuiswachter bij "het 
spoor". Het gezin woonde aanvankelijk in een van 
de huisjes die de spoorwegen toen bezaten, op het 
terrein waar nu Van Selm Kraanverhuur gevestigd 
is. Daar werd Dirk op 14 september 1914 geboren. 
In de jaren 1930 is het gezin naar het Rooie dorp 
verhuisd, waar Van Oldebarneveldstraat 21 hun 
adres werd. 

Na de beëindiging van zijn loondienst bij Blok, 
bleef Dirk van Barneveld contact houden met Jan 
Blok. Hij kwam er regelmatig en leefde zijn hobby 
van sleutelen aan een vrachtauto voortaan een beet
je uit op de ene wagen waar Blok nog mee reed. 
Andere liefhebberijen had Dirk eigenlijk niet en 
ook van uitgaan hield hij niet echt. Zijn verloofde, 

Jansje Gramberg, die in Amsterdam woonde, zag 
hij gewoonlijk niet meer dan tweemaal in de week. 

In de voorzomer van 1944 vorderden de Duitse 
bezettingsautoriteiten de nog overgebleven vracht
auto van Blok, welke geleverd moest worden met 
chauffeur. Vermoedelijk om te voorkomen dat de 
betrokkenen zich met hun auto aan de vordering 
zouden onttrekken, werd een misleidingstactiek ge
volgd. Aan Blok werd meegedeeld dat meegehol
pen moest worden aan de verplichte evacuatie van 
Houten. Men moest zich daar op een opgegeven 
adres melden. 

Blok voelde zich erg ongelukkig met deze op
dracht. Zijn vrouw, Cornelia Hamoen, was op 4 fe
bruari 1944 bevallen van hun vijfde kind en dat be
tekende dat hij in die moeilijke oorlogstijd thuis bij 
zijn jonge gezin ook hard nodig was. Blok vreesde 
dat er na de evacuatie van Houten misschien meer 
van dergelijke opdrachten zouden kunnen volgen en 
het daardoor wel eens langer zou kunnen duren 
voordat hij weer naar huis kon. 

In die situatie bood Dirk van Barneveld aan dat 
hij in plaats van Blok zou kunnen gaan. "Ik heb 
geen gezin achter me; laat mij het maar voor je 
doen; blijf jij maar bij je vrouw en kinderen", ci
teerde zijn zuster Cor later de woorden van Dirk. 

Toch vertrok Dirk van huis in een nerveuze 
stemming. De achterblijvenden verbaasden zich er 
over dat hij bepaalde dingen niet had meegenomen, 
zoals de klompen waar hij het liefst op liep. Ze wa
ren bezorgd over hem en Dirks vader en twee van 
zijn zussen reisden hem na naar Houten. Daar von
den ze hem in een boomgaard, die vol stond met 
vrachtauto's. Die plaats was vermoedelijk gekozen 
om herkenning vanuit de lucht te bemoeilijken. 
Dirk stond te wachten tegen een hek. Ook toen wist 
hij niet meer dan dat ze in Houten aan het werk 
moesten, maar er knaagde onzekerheid want in de 
omgeving was van evacuatiedrukte niets te merken. 
Veel werd er niet gesproken; Dirk was nooit een 
man van veel woorden geweest. Na enige tijd na
men ze afscheid van hem. Ze zouden hem nooit 
meer zien. 
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Afb. 1. Dirk van Barneveld aan het werk op de slachterij 
van Folkerts (foto in bezit van Mw. CA. de Bruin-van 
Barneveld, Breukelen). 

Een in grote haast geschreven en heimelijk ver
zonden briefje was het laatste levensteken dat de fa
milie in Breukelen van hem kreeg. Op een onver
wacht moment waren de vrachtauto's in Houten in 
convooi gezet. Toen gestopt werd, kwam hij er ach
ter dat ze in Roozendaal waren. Daar werden de 
vrachtwagens volgeladen met Duitse legergoederen. 
In de door Dirk gereden overkapte auto ging een 
fors aantal motorfietsen voor ordonnansen. 

Tijdens de rit door Frankrijk kreeg het convooi 
waarin hij reed een luchtaanval te verduren. Van 
Barneveld zocht dekking door onder zijn vracht
wagen te gaan liggen. Maar de kogels afgevuurd 
door een jachtvliegtuig drongen dwars door de auto 

heen en hij werd dodelijk getroffen. De vrachtauto 
werd in brand geschoten. 

Op 28 juni 1944 werd Dirk van Barneveld in 
Laon, ruim 100 kilometer ten noordoosten van Pa
rijs, begraven. Pas op 11 juli 1944 werd zijn familie 
van het gebeurde op de hoogte gesteld. Dat gebeur
de door een roodharige man gekleed in wat door de 
familie werd aangezien voor een Duits legeruni
form; hij sprak goed Nederlands en was dus ver
moedelijk een landgenoot. Hij was met zijn auto op 
die dag al eerder voor hun huis gestopt, maar toen 
onverrichterzake weer weggereden. Vermoedelijk 
had hij het moeilijk met de boodschap die hij moest 
overbrengen. Na enige tijd kwam hij echter terug en 
toen hoorden ze het droeve nieuws. De exacte da
tum van Dirks overlijden is bij de familie niet be
kend en was ook in de archieven van de Gemeente 
Breukelen niet te vinden. 

Vrij spoedig daarna werd toestemming gegeven 
de stoffelijke resten van Dirk van Barneveld naar 
Nederland over te brengen. Kolenboer Nap, die 
toen nog in Kockengen woonde, en Van de Greft, 
eveneens uit Kockengen, hebben hem toen met een 
open vrachtwagen opgehaald. Ze hadden een hou
ten schot meegenomen om de kist te kunnen afdek
ken. Van een café/hotelhouder in Laon hoorden zij 
het verhaal van de beschieting. 

Enkele dagen heeft Dirk in het brandspuiten
huisje op het Kerkplein gestaan. Daarna is hij, op 9 
augustus 1944, onder grote belangstelling op de Al
gemene Begraafplaats te Breukelen, achter de 
dorpskerk, herbegraven. De begrafenis in Neder
land werd volledig geregeld en bekostigd door het 
transportbedrijf Blok, inbegrepen de steen op het 
graf. Dat graf ligt op de zuidzijde van deze oude be
graafplaats, regel 2 nr. 9. Later zijn daar ook zijn 
moeder (21 januari 1949) en vader (3 januari 1962) 
bijgezet. 

De verlovingsring is het enige dat de familie van 
Dirks meegenomen bezittingen terugontving. 

Bronnen 

De eerste, vrij uitvoerige navraag naar de geschiedenis van 
Dirk van Barneveld werd, op mijn verzoek, gedaan door wijlen 
de heer M. Franke, langdurig medebewoner van het Rooie 
Dorp. Zelf had ik daarenboven gesprekken met Mw. CA. de 
Bruin-van Barneveld, een oudere zus van Dirk, en de heer J. 
Blok, zoon van de J. Blok uit 1944. Ook raadpleegde ik het be-
volkings- en het begravingsregister van de Gemeente Breuke
len. 
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