
Cornelis van Vuren (8-2-1892 – 14-5-1940) 

 

Mijn vader Wim vertelde niet veel over zijn ouders, en hoe het was om op te groeien in een gezin dat met vader 

meeverhuisde van kazerne naar kazerne. 

Op deze foto waarschijnlijk alle Van Vuren’s rond 1917; Jan van Vuren (de vader van Cornelis) overleed in oktober 

van dat jaar. Cornelis en Anna trouwden op 31 december 1919, dus waren hier verloofd waarschijnlijk. Bovenste 

rij: Cornelis (25), Anna (21), Dirkje (15, 

overleden in 1921 19 jaar oud), Evert (21). 

Onderste rij: Maria Hartkoren (50), Janna 

(9), Jan van Vuren (55) en Jacoba (23, 

getrouwd in 1914, met dochter). Het 

moeten harde tijden zijn geweest: 

Cornelia overleed in 1915 (15 jaar), Maria 

in 1913 (14 jaar), Jannigje in 1915 (14 jaar) 

en Geertruida in 1913 (6 maanden). 

Van opa Cornelis Van Vuren herinner ik 

me het graf, in Papendrecht, met een 

echte helm erop. Die helm ligt nu op 

zolder, goed bewaard met de andere 

herinneringen aan een militaire carrière. 

Mijn vader Wim hield zich daar wel graag 

mee bezig: wat was er gebeurd in 

Huijbergen? De registers van oorlogsslachtoffers, en de erelijst. Hij ging zelf na de Tweede Wereldoorlog vrijwillig 

naar Indië, en verzorgde enthousiast en punctueel de reünies met zijn “kameraden”. 

Alles wat we weten over de familielijnen komt 

dus uit de stambomen: de familiebanden waren 

niet hecht. Cornelis was de oudste in het gezin 

van Jan van Vuren en Maria Hartkoren, in 

Papendrecht. Jan was griendwerker, hij sneed 

wilgentenen in de moerassige gebieden in de 

Alblasserwaard en Biesbosch. Cor had twee 

zussen: Jacoba (overleden in 1927) en Janna. Hij 

had 1 broer Evert. Vaag herinner ik me de 

namen van oom Arie (getrouwd met Jacoba) en 

oom Evert, maar niet dat wij ooit daar een 

bezoek aan brachten in Papendrecht. Trouwens: 

Jan en Maria hadden wel 12 kinderen, 

sommigen overleden al vroeg na de geboorte. 

De stamboom loopt omhoog naar de Alblasserwaard. De Van Vuren tak eindigt bij Lambert van Vuuren, geboren 

rond 1780. Veel namen in die tak blijven terugkomen: Arie, Jan, Evert. Cornelis komt uit de “Hartkoren” lijn, via de 

moeder van opa Cornelis van Vuren.  



Ook de Hartkoren tak loopt door de Alblasserwaard en eindigt bij Mattijs van Muilwijck, die in 1386 voor de 

overstroming bij de St Elisabeth-vloed vluchtte, van Zeeland naar Gorcum?  

 

De Van Vuren lijn woonde in Nieuwland, Leerdam, Streefkerk, Papendrecht. De Alblasserwaard. Kinderen waren 

talrijk, maar werden niet oud. Vaak hertrouwde de man, en aan de overlijdensdata te zien was dat waarschijnlijk 

als zijn jonge vrouw in het kraambed was gestorven. 

Roel Jansz van Vuuren (1728) bijvoorbeeld kreeg 7 kinderen met Anna Verspuij. Vaak komen de namen van de 

kinderen meerdere malen voor. Zijn zoon Lammert werd geboren in 1759, maar een andere zoon Lammert in 

1761. 

Ook hertrouwde de man al op hoge leeftijd, er moest toch iemand voor hem zorgen! Roel van Vuuren (1801) 

bijvoorbeeld hertrouwde op 53-jarige leeftijd met Dirkje den Beste, 31 jaar oud. 

Jan van Vuuren (1763) had trouwens een tweeling met Aagje Bouw: Pieter en Jan werden geboren in 1797. Jan 

overleed jong, 5 jaar later werd zijn jongere broer geboren en werd ook Jan genoemd. 



Roel van Vuuren (1792) had maar liefst 11 kinderen waarvan er 4 al in hun eerste levensjaar overleden. Zijn zoon 

Evert had 8 kinderen waarvan er 5 hun 10de levensjaar niet haalden. En zijn zoon Jan had zelfs 12 kinderen, 

waarvan 4 hun eerste verjaardag niet haalden. 

Het zullen ook karige tijden zijn geweest: een griendwerker zal nauwelijks genoeg werk hebben om 12 kinderen te 

onderhouden. Beroepen als “werkman”, “bouwman”, “arbeider” of “veehandelaar”, het duidt allemaal op 

armoede. Het lijkt erop dat Cornelis van Vuren als een van de eersten uit de familielijn een goede baan had, 

opgeklommen tot sergeant-majoor in het Nederlandse leger, en op weg om de hoogst mogelijke rang als 

onderofficier van “adjudant” te gaan bereiken. Zijn leidinggevende in 1940, kapitein Isaacs refereert daarnaar in 

zijn brief aan de weduwe in 1940. 

We beginnen daarom bij het graf van Cornelis 

van Vuren, Sergeant Majoor Instructeur in 

MC-I-39RI, de Mitraileurcompagnie, onder 

leiding van kapitein Isaacs. Het graf is na de 

oorlog opgericht in zijn geboorteplaats 

Papendrecht, en vormt onderdeel van de 

Oorlogsmonumenten in Nederland.  

In 2019 heeft MBO Scholengemeenschap “De 

Lage Waard” in Dordrecht het graf van 

Cornelis van Vuren in Papendrecht 

geadopteerd. Ondanks dat ik enkele malen 

heb getracht contact te zoeken met de school, 

is hierop nooit gereageerd. 

  



 

 

 

 

 

 

 

In 1940 was Cornelis met zijn compagnie gelegerd in het 

gevechtsgebied Willemstad - Steenbergen – Bergen op Zoom. 

Het Nederlandse leger was klein, en te laat begonnen met het 

opleiden van voldoende dienstplichtigen. Er waren maar 2 

divisies beschikbaar, ieder van 10.000 man. In iedere divisie 3 regimenten “Infanterie”, en 1 regiment artillerie. In 

een Infanterieregiment bestonden 3 infanteriebataljons, waarin o.a. een Mitrailleur Compagnie. Het eigenlijke 

onderdeel van Cornelis was het 15de regiment, maar in de aanloop naar de oorlog werden delen van het leger in 

paraatheid gebracht. Het 39ste Regiment was zo’n regiment. 

Op 10 mei 1940 bevond Sergeant-Majoor Van Vuren zich aan het zuid front. In die eerste gevechtsdagen had het 

39ste regiment gevochten ten zuidoosten van Steenbergen. De troepen waren verspreid geraakt, en zouden zich 

ten noorden van Bergen op Zoom hergroeperen. Tijdens een vlucht door een korenveld in Huijbergen, werd 

Cornelis geraakt door een kogel van en Belgische militair, rond 7 uur ’s ochtends. Later die dag wordt hij begraven 

door de Duitse troepen die Huijbergen hadden ingenomen.  

Deze informatie over die fatale 

gevechten in Huijbergen, komen uit 

een boekje geschreven door een 

historicus uit dit dorp. Daarnaast 

verscheen er een boekje over “Vijf 

dolle dagen in mei 1940” door de 

“Geschiedkundige Kring Stad en Land 

van Bergen op Zoom” waarin meer 

wordt geschreven over de gevechten 

rondom de stad, en waarin de 

gevechten van 10-14 mei 1940, en de 

rol van Sergeant-Majoor Van Vuren 

worden beschreven. 

  



 

  



Wim vertelde niet veel over zijn vader, en over zijn jeugd die toch vooral zonder zijn vader werd doorgebracht. Die 

zat immers meestal op een kazerne ergens ver weg. Foto’s laten een beeld zien van een strenge moeder die alleen 

haar 3 zoons moest opvoeden. Maar er zijn er ook foto’s met Cornelis erbij, altijd in tenue. Een trotse militair, en 

waarschijnlijk trots op hun 3 zonen.  

Cornelis 

trouwde op 

27-jarige 

leeftijd in 

Den Haag, 

op 31 

december 

1919 met 

Anna Alida 

Korsman, 

toen 23 

jaar. 

Cornelis 

kwam uit 

Papendrecht, Anna uit Den Helder. Niet onwaarschijnlijk is dat Cornelis als militair in Den Helder gelegerd is 

geweest in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog. 

 

 

 



Hun eerste zoon Cor werd geboren in Den Haag in 

1920, gevolgd door Wim in Delft, 1922. Jan was een 

nakomertje in 1934, in Nijmegen. 

 

Cornelis was ongetwijfeld een trots militair. Zijn 

ouders waren niet rijk, ik denk dat de kinderen geen 

opleiding kregen en in het leger maakte hij als 

onderofficier gestaag carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af en toe was hij thuis bij zijn gezin, zo te zien rond 1935 

toen Jan net een jaar oud was. 

  



 

 

 

 

 

 

  



In 1939 vindt mobilisatie van het Nederlandse leger plaats. De manschappen onder bevel van de Sergeant-Majoor 

maken een karikatuur van hem. 

 

 



Op 9 maart 1940 viert Cornelis zijn 24-jarig “trouwe dienst” bij het leger. Ter gelegenheid van dat jubileum werd 

een defilé afgenomen, een grote eer die gewoonlijk alleen voor officieren was voorbehouden. Zijn meerdere, 

kapitein Isaacs vermeld dat nogmaals uitdrukkelijk in zijn 

brief aan de weduwe Van Vuren in juni 1940. 

 

 

 

 

 



Het Nederlandse Leger is niet goed voorbereid in 1940, Cornelis heeft weliswaar een mitrailleur compagnie onder 

zijn bevel, maar verder verplaatst het leger zich blijkbaar op fietsen en paard-en-wagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1940 schrijft Cornelis een kaart aan Wim, om hem 

te feliciteren met zijn 18de verjaardag. Cornelis is op 

dat moment gelegerd in Fort Sabrina in Willemstad. 

Enkele dagen later op 10 mei 1940 beginnen de 

gevechten met de Duitse invallers.  

 

  



Op 14 mei 1940 sneuvelt Cornelis van Vuren in Huijbergen door vriendschappelijk vuur. Zijn compagnie was 

verspreid geraakt, en kapitein Isaacs was met de rest van de compagnie richting Antwerpen. In juni 1940 ontvangt 

de weduwe Van Vuren een brief van kapitein Isaacs, waarin hij haar zijn medeleven betuigt. In juli volgt een brief 

met details over de uitbetaling van achterstallige wedde, en de aanvraag van een pensioen. 



In 1946 schrijft Koningin Wilhelmina een brief aan de weduwe van Vuren 



Er wordt verder niet veel aandacht 

geschonken aan de geschiedenis van 

Cornelis. In 1994 gaan de drie broers 

Cor, Wim en Jan op zoek naar de 

geschiedenis van hun vader, waar hij 

sneuvelde en leggen bloemen op het 

oorlogsmonument in Papendrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: Paul van Vuren 

paulvanvuren@hotmail.com 


