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Mijzelf even voorstellen...
Aangezien ik begrijp dat de kleding 
voor u waardevol is en u moeite kan 
hebben om het zomaar uit handen te 
geven voor een ‘studieproject’ hoop 
ik u toch te kunnen overtuigen van 
mijn competenties en mijn beweeg-
redenen.

Ik zal beginnen met mijzelf even kort 
voor te stellen: zoals u linksboven en 
onderaan de brief kan lezen is mijn 
naam Jaap Spruitenburg. Het groot-
ste deel van mijn sociale omgeving 
is honkvast aan mijn geboortedorp 
Oude Wetering/Roelofarendsveen. 
Zelf ben ik enige jaren geleden naar 
Haarlem verhuisd om eenvoudiger 
naar mijn hbo-opleiding aan het 
Amsterdam Fashion Institute (AMFI) 
te reizen. 

De opleiding tot modeontwerper ben 
ik gaan volgen doordat ik via mijn 
eerdere studie als Grafisch Vormge-
ver in de industrie kwam te werken. 
Dit wekte mijn interesse dusdanig dat 
ik kleding steeds meer begon te zien 
als vorm van communicatie en het 
meer een uiting van iemand zijn of 
haar persoonlijkheid kan zijn. 

Op het AMFI leerde ik dat ik mijn 
voldoening haal uit het ontwikkelen 
van een product gericht op functie en 
een eigen identiteit. 
In de apparel/denim-industrie en uti-
lity wear voel ik mij op mijn plaats en 
heb ik mij daar mede door mijn gra-
fische achtergrond in gespecialiseerd. 
Recent mocht ik bijdrage leveren op 
de denim-afdeling van G-Star en eer-
der liep ik al stages bij O’Neill en 
Scotch&Soda waar ik terug voor alle 
drie terug kan kijken op een waarde-
volle tijd.

Beste veteraan,

Bij dezen wil ik u bedanken voor uw interesse in het project dat ik het komende half jaar 

wil voltooien. Voor dit project waarmee ik zal afstuderen ben ik op zoek naar personen 

die gediend hebben voor het Ministerie van Defensie en met voorkeur op missie zijn uit-

gezonden. Deze veteranen wil ik namelijk een ervaring bieden waarbij ik dienstkleding zal 

upcyclen in een fysiek en mentaal op maat gemaakte outfit.

Op deze eerste pagina zal ik kort samen te vatten wat de inhoud van het project zal zijn 

waar u op de volgende pagina puntsgewijs kunt zien wat voor dierbare ervaring u krijgt en 

wat ik van u verwacht.

Het idee voor deze afstudeer collectie onstond bij mij nadat ik uit een depressie weer 

opklom. De nare gedachten die een grote invloed hadden op mijn dagelijkse bestaan deden 

mij ook denken aan een Dutchbat-veteraan uit mijn directe omgeving. 

Destijds begreep ik niet goed wat hij dagelijks door moest maken en waarom hij het las-

tig had. Klaarblijkelijk was ik niet de enige want zijn vrienden en naasten vonden het ook 

steeds moeilijker om tijd met hem door te brengen. 

Ik vroeg mij af als kleding een vorm van communicatie is waarom vertelt het dan steeds 

minder over de persoon die het draagt. We dragen het direct op onze huid en geven het 

vorm met ons lichaam, maar het is door de jaren heen steeds onpersoonlijker geworden.  

Waarom vertelt het niet iets over wat diegene met zich meedraagt en koestert, hoe die 

zich voelt en/of wat er door zijn of haar gedachten speelt. 

Gezien de pure functionaliteit van kleding in het leger onstond voor mij het idee dat deze 

stof ook na de officiële dienstperiode van meer waarde kan zijn. Het was de letterlijke 

beschermingslaag tussen het lichaam en de extreme omstandigheden en wordt daardoor 

geleefd en is een drager van uw verhaal. Daardoor zou het in mijn optiek meer op waarde 

geschat moeten worden. als persoonlijk item.

Dat een kledingstuk een verhaal bij zich kan dragen, bleek recent uit de vondst van een 

overjas uit de mobilisatie periode van de tweede wereldoorlog. Door de vondst van de 

jas was er iets tastbaars terug, van een officier die een heldendaad verrichte en ik altijd in 

dankbaarheid herinner voor de vrijheid die ik heb. Een verhaal dat mij mede inspireerde tot 

dit project en ik voor u verder uiteen heb gezet in de bijlage.

Daarom wil ik met u op zoek gaan naar hoe we de kleding van uw dienst, weer op een nieu-

we manier een rol van betekenis kunnen laten spelen. Door de kleding te deconstrueren en 

opnieuw te construeren, daarbij uw persoonlijke verhaal in de detailering van de kleding op 

te nemen en u in het proces te betrekken, wil ik een volledig persoonlijk gemaakte outfit 

voor u creëren. Waarin u op uw manier uw verhaal met u mee kan dragen. 

Mijn hoop is dat u hiervoor open staat en mij zal vertrouwen met uw verhaal en evt de 

kleding,  die u ongetwijfeld koestert aangezien u het bewaard heeft. U krijgt daarvoor een 

unieke ervaring en outfit terug die een functie kan vervullen in uw dagelijks leven. 

Op de volgende pagina kunt u nogmaals alle zaken puntsgewijs doornemen.



Wat ik van u vraag?

-  Duidelijk mag zijn dat ik GEEN financiële bijdrage vraag en hoeft u ook geen erva-

ring te hebben met kleding of een model te zijn oid, wat ik wel van u vraag;

-  Uw kleding en/of accesoires die u gedragen heeft in uw dienstperiode (ook al mocht 

u hiervan niet meer hebben maar wel open staan voor dit project vraag ik u contact 

op te nemen; daar valt altijd wel een mouw aan te passen is niet voor niets een door 

kleermakers geïnspireerde uitdrukking) 

-  Een beetje van uw tijd om kennis te maken. Onder het genot van een kop koffie/

thee iets te vertellen over de tijd die u in dienst was zodat ik dit verhaal kan mee-

nemen in de ideeën van de outfit. Ook zal ik uw maten dan opnemen zodat ik de 

outfit geheel passend kan maken.

-  Mijn ideeën zal ik daarna zo goed mogelijk (evt digitaal) met u overleggen, zodat we 

daarna alvorens een shoot slechts één keer hoeven af te spreken om het geheel 

door te passen.

-  En dus een dag om een keer een photoshoot te doen; hiervoor is absoluut geen 

bepaald (modellen)lichaam of ervaring voor vereist. Gewoon uzelf zijn is genoeg om 

te zorgen dat u de outfit op de foto met trots (uit) gaat dragen.

Wat krijgt u daarvoor terug?

-  Ik ga voor u een unieke outfit maken van de kleding en/of accesoires in combinatie 

met voor mij beschikbaar gestelde stoffen, deze outfit wordt zowel fysiek als men-

taal voor u op maat gemaakt.

-  De foto’s van een photoshoot in de voor u gemaakte outfit.

-     Informatie en een kijkje in het (creatieve) proces van het moderne ambacht van een

     ontwerper / kleermaker.

-  …en hopelijk kunnen we uiteindelijk proosten en terugkijken op een succesvolle 

samenwerking en geslaagd project.

Als u geïnteresseerd bent kunt u op de volgende pagina’s lezen wat mijn beweegredenen 

zijn voor dit project en ga ik ook iets dieper in op eerste vragen die u misschien nu kunt 

hebben. Mocht u naderhand nog meer vragen hebben ben ik altijd per mail voor u bereik-

baar.

Ik hoop uw interesse gewekt te hebben en iets van u te horen, zodat we misschien snel een 

afspraak en er een mooi project van kunnen maken. U kunt dit doen door te reageren via 

mijn emailadres onderaan de pagina. 

Mocht u zelf niet in het project geïnteresseerd zijn maar wel iemand kennen die gediend 

heeft en misschien geïnteresseerd is vraag ik u het door te sturen.

Met vriendelijke groet,

Jaap Spruitenburg

Student AmsterdamFashionInstitute 

Fashion&Design

jaapspruitenburg@hotmail.com

www.jaapspruitenburg.com

Rustenburgerlaan 119

2012AM Haarlem



Beste geïnteresseerde,

Bij dezen wil ik u bedanken voor uw 
interesse in het project dat ik het 
komende half jaar wil voltooien.
Zoals u waarschijnlijk heeft begrepen 
ben ik op zoek naar personen die 
voor missies zijn uitgezonden naar 
het buitenland door het Ministerie 
van Defensie.

Aangezien ik begrijp dat de kleding 
voor u waardevol is en u moeite kan 
hebben om het zomaar uit handen te 
geven voor een ‘studieproject’ hoop 
ik u toch te kunnen overtuigen van 
mijn competenties en mijn beweeg-
redenen.

Wat verwacht ik van u?

Om gelijk duidelijk te zijn verwacht ik 

voor dit project geen financiële com-

pensatie van u. Wel hoop ik dat u uw 

oude legerkleding/accessoires of een 

deel daarvan beschikbaar stelt om van 

daaruit een outfit voor u te gaan ont-

werpen. 

Verder ben ik in contact met bereidwil-

lige sponsors om hun kwaliteitsstoffen 

te sponsoren of op een andere manier 

iets bij te dragen aan dit project.

Verder zijn mijn verwachtingen aan u 

dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Com-

municatie is daarom belangrijk en om 

dit project zo goed te laten verlopen 

kunnen we altijd afspraken op papier 

zetten. Zo zullen we elkaar zeker drie 

keer moeten ontmoeten. De eerste 

keer wil ik gebruiken om met u het 

project nog een keer door te spreken. 

Ook neem ik dan uw maten en enkele 

foto’s zodat ik een digitale avatar kan 

maken om patronen digitaal op door te 

passen. 

Ook wil ik u al van tevoren vragen 

om bereid te zijn iets van uw dienst-/

levensverhaal te vertellen op de mo-

menten dat we elkaar ontmoeten, dit 

zal namelijk een leidraad vormen in de 

ontwikkeling van de kledingstukken zo-

dat het uw persoonlijke stukken wor-

den.

 

Wat de tijd in dienst met iemand kan 

doen heb ik gezien en daarom ver-

wacht ik ook van u dat u zelf u grens 

aangeeft als iets nare herinneringen bij 

u oproept. Dat ik ervaringsdeskundi-

ge ben als cliënt van een psycholoog 

maakt mij zelf geen psycholoog en kan 

ik u dus naast een luisterend oor en 

een knuffel u geen psychologische zorg 

bieden. Mocht u bij onze ontmoetingen 

iemand uit uw persoonlijke kring voor 

de zekerheid erbij willen hebben heeft 

u uiteraard mijn volledige goedkeuring 

daarin.

Wanneer de gehele outfit af is wil ik 

graag met u een dag inplannen (dus 

waarin het voor beiden schikt) waarop 

we een photoshoot doen op een (even-

tueel samen) nog nader te bepalen 

locatie. Daarna zal ik de outfit(s) nog 

moeten presenteren in een eindpre-

sentatie om mijn opleiding af te ronden 

en kan ik het dus helaas nog niet direct 

bij u achterlaten. Wanneer dit echter 

afgelopen is hoop ik direct met u af te 

spreken om u de outfit en eventueel 

beeldmateriaal alsnog te overhandigen. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dan 

tevens kunnen proosten op een suc-

cesvol avontuur dat we samen zijn aan 

gegaan. 

�

Wat kan u in ruil van mij ver-
wachten?

In ruil voor de door uw ingebrachte 

stukken kunt u een volledige outfit te-

rug verwachten, die we zowel fysiek als 

mentaal voor u op maat gaan maken. Ik 

zeg we, omdat ik u meeneem in het ge-

hele proces en waar ik de ideeën aan-

lever kunnen we samen kijken wat het 

beste bij u past. De outfit zal bestaan 

uit in ieder geval een broek en een jas. 

Ook krijgt u daarbij een door mijzelf 

ontwikkeld en geprint T-Shirt.

Uiteraard respecteer ik gedurende het 

proces uw grenzen. Zal ik met zorg 

met de door u beschikbaar gestelde 

kleding omgaan en ik mij volledig toe-

wijden om tot een resultaat te komen 

dat u met trots bij u kan houden voor 

hopelijk de rest van uw leven.

�

spannen en de hele dag door je hoofd 

spoken, 

Ook zagen bij mij mensen het niet aan 

de buitenkant, maar had dit misschien 

wel kunnen helpen om een psychisch 

probleem een minder beladen onder-

werp te maken. En meer erkenning 

ervoor te krijgen dat je dagelijks nog 

steeds kan worstelen met wat er in je 

gedachten omgaat.

Ik wil mijzelf geen illusies maken en 

weet dat dit geen medicijn is voor de 

geestelijke gezondheid, wel geloof ik 

dat als we iets van wat in ons omgaat 

kunnen communiceren naar de buiten-

kant dit al iets van begrip kan kweken. 

En daarmee kan het communicatie to-

nen wat er van binnen in u om gaat.

Kleding is namelijk ook een vorm van 

eerste graad van communicatie. Het 

kan zijn dat iemand het ziet en er naar 

vraagt zodat je even je verhaal kwijt 

kan, maar je kan het ook letterlijk even 

van je schouders laten vallen als het 

even niet het juiste moment is. Reden 

te meer voor mij om samen goed over 

zowel de buiten- als de binnenkant na 

te denken. Mijn doel is namelijk dat u 

zich er zowel comfortabel in voelt als 

dat het u dierbaar wordt.

�

Mijn persoonlijke connectie 
tot defensie en mijn motivatie 
redenen.

Bij dezen ga ik u eerlijk bekennen dat 

ik mijzelf nooit tot Defensie aangetrok-

ken heb gevoeld. Waar enkele leeftijd-

genoten deze ambitie wel hadden zag 

ik een hoop jongens na hun opleiding 

bij defensie binnen enkele jaren enigs-

zins gedesillusioneerd alweer uitstro-

men. 

Daarbij kwam ik in contact met een 

veteraan die in het conflict van Srebre-

nica heeft gediend. Mentaal was hij nog 

steeds dagelijks aan het strijden met de 

gedachten uit die tijd en dit had nog 

steeds een grote invloed op zijn dage-

lijkse leven. 

Het is mij altijd bijgebleven dat je van 

de buitenkant niet kon zien wat er in 

hem omging en waarom die iedere 

keer weer langzaam terugzakte in het 

verdoven van zijn gedachten. Maar als 

de ervaringen dan toch hun weg naar 

buiten vinden is er eigenlijk niemand 

die het niet begrijpt. Helaas heeft dan 

vaak een deel van de omgeving al af-

gehaakt. 

Nog steeds vraag ik mijzelf weleens af 

of ik hem niet op een manier had kun-

nen helpen. Maar omdat ik er zelf des-

tijds niets van begreep denk ik niet dat 

het mij persoonlijk was gelukt. 

Na nu zelf drie keer een depressie te 

hebben moeten doorstaan door kort 

op elkaar enkele dierbaren te hebben 

verloren en een traumatische stoornis 

te hebben opgelopen, kan ik iets meer 

begrijpen van hoe zwaar het kan zijn 

als je gedachten zich niet kunnen ont-

Waarom valt de keuze op 
dienstkleding en niet op een 
normale kledingkast?

De vraag waarom ik voor het upcyclen 

van dienstkleding ga en niet zozeer 

voor gewone kleding is voor mij een 

samenloop van verschillende factoren. 

De geschiedenis van het uniform speelt 

hier een rol in, de functionaliteit en het 

materiaalgebruik zijn belangrijke facto-

ren. Daarbij opgeteld een persoonlijk-

verhaal van een officier uit de tweede 

wereldoorlog die in het verzet zijn le-

ven gaf, dat mij altijd heeft gefascineerd. 

En ik voor u op papier heb gezet in 

de secundaire bijlage nadat het recent 

weer een nieuw hoofdstuk kreeg.

Met de steeds grotere bewustwor-

ding, van welke impact kleding op onze 

wereld heeft, zien we dat kleding die 

het lichaam decoreert, transformeren 

naar streetwear die functioneel wordt 

geacht. Een verandering die we ook 

kunnen vinden in de geschiedenis van 

het militaire uniform. Waar deze in tijd 

van bijvoorbeeld Napoleon nog rijk ge-

decoreerd was om de welvaart uit te 

dragen, zien we daarvan nu alleen nog 

elementen terug komen in het gele-

genheids- of avondtenue. Het gehele 

gevechtstenue is in enkele decennia 

tijd volledig getransformeerd naar een 

outfit waarin functie volledig centraal 

staat. 

Ondanks dat het militaire uniform het 

straatbeeld beïnvloed zien we echter 

veel van de kleding verdwijnen naar 

zolders, terugkomen in grote dumppar-

tijen of zelfs direct gerecycled worden 

in nieuwe vezels. Waardoor het dus 

veelal via omwegen pas de waardering 

verdient die het hoort te krijgen. Een 

omweg die ik graag wil doorbreken,, 

waarbij de waardering toekomt naar 

degene die een periode van zijn leven 

Fysiek en Mentaal op maat 
gemaakt.

Zoals u dus begrijpt zal ik u doormeten 

zodat de kleding naar uw maat gemaakt 

kan worden. Dit is wat kleermakers al 

decennia lang gedaan hebben en dus 

iets wat ik ere wil houden. 

Doordat u uw verhaal en gedachten 

vertelt over die tijd, en misschien die 

u er nu over heeft, wil ik dit proces 

dus uitbreiden en noem het voor het 

gemak ‘mentaal op maat gemaakte kle-

ding’. 

in dienst heeft gezet van het uniform 

en het zich eigen heeft gemaakt.

�



Beste geïnteresseerde,

Bij dezen wil ik u bedanken voor uw 
interesse in het project dat ik het 
komende half jaar wil voltooien.
Zoals u waarschijnlijk heeft begrepen 
ben ik op zoek naar personen die 
voor missies zijn uitgezonden naar 
het buitenland door het Ministerie 
van Defensie.

Aangezien ik begrijp dat de kleding 
voor u waardevol is en u moeite kan 
hebben om het zomaar uit handen te 
geven voor een ‘studieproject’ hoop 
ik u toch te kunnen overtuigen van 
mijn competenties en mijn beweeg-
redenen.

Design proces
Het designproces voor het upcyclen

Om inzicht te geven hoe het ontwerp 
proces zal verlopen en dat het op 
een zorgvuldige manier zal gebeuren  
heb ik een voorbeeld gemaakt vanuit 
hetzelfde ontwerp principe. In dit 
geval heb ik een parka gekocht in een 
legerdump en ben ik deze gedeeltelijk 
gaan deconstrueren. Dit doe ik door 
zorgvuldig de naden los te tornen 
aangezien dit de gedragen stof zo 
mooi mogelijk intact laat. 
Deze delen wil ik daarna ook zo 
volledig mogelijk gebruiken. En kies 
ik er dus voor om niet onnodig te 
knippen. De stof heeft doordat het 
gedragen is en een verhaal met zich 
draagt een andere waarde gekregen 
dan economische waarde waardoor 
dit het gevoel zou geven een verhaal 
te verknippen.

Ontwerpen van ge-upcyclede 
parka

Als kledingontwerper is vormgeven 

een zoektocht naar vorm die op een 

lichaam ontstaat. Daarbij ga ik verder 

dan van een patroondeel zo eenvou-

dig mogelijk weer een jas maken. Aan-

gezien legerkleding al decennia lang 

wordt geadopteerd in streetwear en 

daarbij verscheidene subculturen wil 

ik dat het zich onderscheid van een bij 

een legerdump gekocht artikel.

Wel leg ik connectie naar vormen en 

silhouet die ik in het straatbeeld terug 

zie. Omdat deze vormen vaak ontstaan 

doordat de drager functie en uitstraling 

wil combineren. 

De volumineuze poncho van het leger 

die ik daarin tegenkwam vallt daarbij 

direct bij mij op. Hij distingeerd zich 

van de in het straatbeeld geziene pon-

cho door de vorming. En profile is de 

poncho aan de voorkant iets langer dan 

de achterkant, dit heeft ongetwijfeld te 

maken dat er standaad veel uitrusting 

aan de voorkant van het lichaam wordt 

gedragen. De poncho is namelijk volle-

dig gericht op het makkelijk aan en uit 

kunnen trekken. 

Doordat er capuchon aangenaaid is be-

helst die aan de bovenkant het lichaam, 

verder naar beneden gaat de poncho 

meer afstaan van het lichaam en gaat 

die over in een draperie die interessant 

is in eenvoud en vorm. Opvallend is dat 

de handen redelijk hoog vrijkomen en 

het niet to ver over de handen valt.  

Het is een silhouet met krachtige lijn-

voering die ik in dit geval heb genomen 

als uitgangspunt voor het ontwerp van 

een parka. Een jas die we ook veel te-

rugzien in het straatbeeld.



Eerste stappen

De elementen die ik interessant vind 

trek ik uiteindelijk over en mix ik met 

de elementen van de eerder gedecon-

strueerde parka. Uiteindelijk wil ik na-

melijk een functionele jas maken die 

geïnspireerd is op de poncho, en niet 

een poncho geïnspireerd op een jas. 

Wanneer dus de vorm naar mijn idee 

klopt ga ik kijken naar welke elementen 

ik over kan nemen om de jas functio-

neel te maken voor dagelijks gebruik. 

De functionaliteit is tenslotte wat de 

legerkleding interessant maak, maar is 

wel anders in gebruik dan onze dage-

lijkse kleding. Een vertaling maken naar 

dagelijkse functionaliteit is daarom 

voor upcycling in dit project iets dat ik 

wil nastreven.  

CLO3D

De laatste jaren zijn er grote inhaal-

slagen gemaakt met betrekking tot 

software.  Ondanks dat kledingont-

werpen en daarbij het patroontekenen 

een ambacht blijft, is de opkomst van 

programma’s als CLO3D zeer welkom 

gebleken. Het programma geeft name-

lijk informatie in een vroeg stadium, en 

zorgt ervoor dat ontwikkeltijd aanzien-

lijk verkort kan worden. 

Dit komt doordat je op een avatar 

werkt die volledig aan te passen is in 

maten. Vervolgens teken je de patronen 

en kan je deze digitaal aan elkaar naaien 

en op de pop plaatsen. Hierdoor krijg 

je goed de verhoudingen te zien tot het 

lichaam en kun je direct onderdelen 

meer ruimte geven waar je dat nodig 

vind. 

Ook kan het programma laten zien 

waar de kleding zal trekken en/of niet 

zal passen.  Waar voorheen dus vele 

proefmodellen in elkaar gezet moes-

ten worden om inzicht te krijgen in het 

kledingstuk kan nu sneller worden ge-

schakeld en zijn er richting het einde 

slechts kleine aanpassingen nodig. Dit 

heeft dus veel arbeidsbesparing tot ge-

volg.

�
Construeren

Door de door medestudenten geda-

ne projecten met CLO3D en zelf te 

onderzoeken hoe accuraat het pro-

gramma is hoop ik vormfouten tot een 

minimum te beperken en zo weinig 

mogelijk proefmodellen te hoeven stik-

ken om zoveel mogelijk restproduct te 

besparen. 

Bij het construeren hoort uiteraard 

ook een deel van de binnenkant vorm-

geven. Hierin kunnen extra persoon-

lijke dingen in verwerkt worden. Het 

gevoel dat iemand het bij zich draagt is 

er dan, maar hoeft het niet direct bloot 

gegeven te worden.

�
Eindresultaat

Zoals u dus ziet is het eindresultaat ge-

lijkend aan wat ik in het designproces 

gevisualiseerd heb. In de vorm is het 

een parka jas die dus rond de taille nog 

extra aangesnoerd kan worden voor 

meer tailering. 

Ook bieden de klepzakken met daar-

achter een steekzak genoeg ruimte om 

iets bij u te dragen. Deze zijn gevoerd 

met de groene bandana stof zodat 

scherpere bezittingen niet gelijk door 

de denim heen slijten.

Op de schouders en aan de achterkant 

is duidelijk te zien aan het Woodland 

Camo patroon dat het opgebouwd is 

uit een Nederlands basisproduct.

Persoonlijk is dit voor mij nog erg ba-

sis en vind ik de jas nu eigenlijk nog 

een verhaal en persoonlijkheid missen. 

Daarom wil ik graag met u aan de slag 

om een dergelijk product meer diepte 

te geven en een verhaal met zich mee 

te laten dragen.

�



Willem van der Velden’s Coat
A utility garment with a story

An concept is for me always based on 
a thought that developed in my head 
over time. Sometimes it is seeded 
subconciously and over time it founds 
rich soil to grow on further on. This 
graduation project has also a refera-
ble story, that probably has been the 
seed to the dedication for the fullfil-
ling of this project.

The story you’ll find on this page is the 
heroïstic story of Willem van der Velden.   
A story that is familiar to everyone 
within our family Spruitenburg, as the 
ground of where the heroïstic action 
took place became the soil of where my 
family tried to refind their strength again 
after a traumatic loss.

Recently this story found a new chapter 
by regaining a garment that belonged to 
the hero:  Willem van der Velden. The 
coat dated back from the World War 
II but is fully intact.  This was for the 
collector and curator already remarka-
ble and the clear label with the name in 
it made him do research to identify the 
original owner.

To me this story really resembles how 
a quality garment can be personal.  
Although it was part of a uniform, it 
is 75years(!) still able to trace who it 
belonged to. This personal garment story 
inspires me in the dedication of making 
garments that tell personal story of the 
wearer. So my story will then be “helping 
to tell the wearers his/her story” via 
their garments.

Competences:
- Finding a variety of sources to be inspired  
  by ; Research is broad and in Depth

- I am able to identify my inspiration ;  
  Shows overall view and insight ; 

Shows insights, makes links and sees 
connections,

buitenspeelgoed. We logeren er, eten 

geroosterde broodjes en doen dan ge-

zellig samen de afwas totdat de sop tot 

aan het plafond zit. Rens geniet er van, 

en geen enkele zorg voor de kleinkin-

deren is haar teveel.

In 1998 overlijdt Rens helaas na een 

kort ziekbed maar wil de familie het 

huis kosten wat het kost in de familie 

houden. Vanwege de emotionele band 

met de plek, maar ook omdat het een 

huis met een eigen karakter is. Destijds 

begreep ik niet wat dat precies was en 

wilde ik vooral ‘bij de speeltuin’ kun-

nen blijven wonen. Naarmate ik ouder 

wordt en meer van de verhalen en ge-

schiedenis meekrijg begin begrijp ik het 

des te beter.

�

Het huis ging dus na het overlijden van 

“tante Rens” over naar wederom een 

Amarensia Spruitenburg, die voor mij 

beter bekend is als (tante) Marit. Zij is 

inmiddels de enige die, door de boos-

doener op tijd te verwijderen, de er-

felijke vorm van alvleesklierkanker in 

het gezin Spruitenburg heeft overleefd.. 

Inmiddels woont zij in het huis sinds 

1999, en heeft het destijds alleen van 

binnen gerenoveerd.  Aan de buiten-

kant van het door Van Wieringen zelf 

ontworpen huis wordt niet getornd, 

dit moet authentiek blijven aangezien 

het een gewaardeerd monument op de 

kade aan de Wetering is. 

In 2011 krijgt zij een relatie met dhr. 

Bakker, werkzaam op het gebied van 

bodemonderzoek in de gemeente Am-

sterdam. Diepgravend onderzoek doen 

is voor hem evenwel zijn baan als hob-

by verworden en een reden dat hij dus 

ook voor de verscheidene historische 

stichtingen uit de omgeving werkzaam-

heden is gaan verrichten. Met hoge fre-

quentie publiceert hij artikelen over de 

Het is begin 2020 als militair memora-

blia verzamelaar Bert Jan Dierink op 

een beurs in Houten een artefact uit 

de mobilisatieperiode voor de Tweede 

Wereldoorlog toevoegd aan zijn in-

drukwekkende verzameling,  Door het 

volledig intact zijn van de overjas zegt 

zijn gevoel dat er een verhaal schuil 

gaat achter de jas.

Gezien officieren hun kleren door 

kleermakers op maat lieten maken bij 

een daarvoor aangewezen kleerma-

ker bevat de jas een kledinglabel met 

daarop geschreven “W v/d Velden”. De 

heer Dierink vervolgt zijn onderzoek 

online en komt uit bij de Stichting Oud 

Leimuiden Rijnsaterwoude, alwaar een 

straat is vernoemd naar ‘W v/d Velden’. 

Op dat moment voltrekt zich de per-

fecte samenloop van omstandigheden 

en contacten om een hoofdstuk toe 

te voegen aan een heroïsch verhaal, 

waaruit letterlijk de verbeelding weer-

spreekt hoe bijzonder onze vrijheid is.

Bij stichting Oud Leimuiden - Rijnsater-

woude komt de vraag bij hoofdredac-

teur van het Kwartaalblad Tijdinghen 

Alfred Bakker terecht. Gezien hij als 

onderzoeker werkt vanuit het kan-

toortje aan de Kerkstraat 7 kijkt hij 

dagelijks uit op het schuurtje. Hij heeft 

zich al meermaals in het verhaal ver-

diept en herkent de naam onmiddelijk. 

Direct vanuit het blote hoofd kan hij 

een groot deel van het opmerkelij-

ke verhaal prijs geven. Mede doordat 

dit verhaal tot de verbeelding spreekt 

voor mensen die hun leven letterlijk 

geven voor de vrijheid van anderen.
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Jacob Spruitenburg ziet in 1961 zijn 

zoon Jan te vroeg geboren en verliest 

enkele maanden later zijn vrouw aan 

een oneerlijke strijd tegen baarmoe-

derhalskanker. 

Gezien hij vier jonge kinderen en een 

eigen transportbedrijf heeft, kan hij niet 

in zijn eentje voor het gezin zorgen. De 

tussendeuren van de woning Kerk-

straat 7, in Oude Wetering worden 

open gezet en er ontstaat een bijzon-

dere gezinssituatie.

Kerkstraat 7 is een huis aan ‘de Wete-

ring’, het kanaal dat de Ringvaart van 

Haarlemmermeer met het Braasse-

mermeer verbindt, dat de ouders van 

Jacob, Johannes Spruitenburg en Geer-

tje Vis opkopen uit het faillissement van 

de familie Van Wieringen in 1953.  

Zus Amerensia gaat in de voorkamer 

van de woning met hun ouders wonen. 

Jacob en Nel betrekken samen met hun 

dochter Sary het achterste gedeelte. 

Johannes overlijdt in 1955 maar kor-

te tijd later wordt Marit geboren. 

Tot 1958 blijft deze situatie zo totdat 

Geertje overlijdt. Het kind dat in 1960 

ter wereld komt wordt naar zijn opa 

vernoemt, Johannes (Hans) Spruiten-

burg en anderhalf jaar later volgt Jan. 

Door het verlies van de moeder in het 

gezin zorgt mede, de door de kinde-

ren genoemde, ’Tante Rens’ ervoor dat 

geen van de kinderen iets tekort komt. 

Gesteund door het protestantse ge-

loof voeden broer Jaap en zijn zus Rens 

geloof met veel liefde op. 

Ondanks dat uiteindelijk de bodedienst 

van Jacob sneuvelt groeien de kinderen 

er verder goed op en proberen ze te 

zorgen dat de vier kinderen zich op 

zijn of haar manier kan ontwikkelen,  .  

Daarbij helpen ze in het gezin elkaar  

en worden dagelijkse klusjes verdeelt, 

maar hoeven ze niet mee te werken in 

het bedrijf. Dit is een contrast met de 

vele grote katholieke kwekersgezinnen 

uit de regio waar de kinderen vooral 

mee moeten werken in het bedrijf.
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Jan, die is vernoemd is naar na de oor-

log naar Australië geëmigreerde broer 

van Jaap en Amerensia, loopt door de 

vroeggeboorte hersenschade op. En 

ondanks zijn normale uiterlijk geeft dit 

hem een verstandelijke beperking en 

zal nooit het vermogen krijgen onaf-

hankelijk op zichzelf te wonen. 

Sary, Marit en Hans groeien op en gaan 

uit huis, maar blijven wel allemaal in de 

regio wonen omdat ze de zorg voor el-

kaar op zich nemen. Daarbij zijn Jacob 

en Tante Rens al enigszins op leeftijd, en 

zo overlijdt Jacob ook in 1989 na een 

ziekbed. 

Het huis aan de Wetering wordt nage-

laten aan Amerensia en blijft een baken 

van rust voor alle kinderen die samen 

wonen met hun partners. Ze krijgen 

ook kinderen en iedereen komt graag 

bij Rens in het ouderlijk huis op de 

thee. Het huis is een fysieke baken van 

rust geworden.

Na Sary met drie kinderen volgt zoon 

Hans met dochter Sara. In het najaar 

van 1989, na het overlijden van zijn va-

der krijgt hij ook een zoon, die ze Jacob 

noemden. Evenals zijn opa draagt hij de 

roepnaam Jaap. 

Later komt er ook nog een broertje 

Daan bij. Zo komt de druk voor het 

voortzetten van de familienaam dus 

niet alleen op Jaap zijn schouders te-

recht...
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Ik leer Tante Rens dus kennen als “Oma 

Spruitje” en ondanks haar hoge leeftijd 

komen we vaak op de Kerkstraat langs. 

Omdat het een oud huis is valt er voor 

mij altijd wat te ontdekken. Het speel-

kastje moet tot helemaal achteraan 

overhoop gehaald worden en als het 

zomer is wordt er rondgehold door 

de tuin en emmertjes water geput uit 

de waterput. Ook duiken we regel-

matig “het schuurtje” in op zoek naar 

het cricketspel, een bal of ander oud 

geschiedenis van de omgeving. En heeft 

daardoor de nodige kennis over het 

pand van Kerkstraat 7 opgedaan.

De familieband die met dit huis is ver-

groeid heeft Marit doen besluiten het 

huis van de overige gezinsleden te ko-

pen. Zij het eerst met twijfels noemt 

ze het tot op de dag van vandaag één 

van de beste beslissingen in haar leven. 

Ook dat het op deze grond  is waar 

zich voor het betrekken van het huis, 

van haar eigen ouders een bijzonder 

verhaal af heeft gespeeld draagt daar 

aan bij.

�

Recht achter de op nummer 6 geves-

tigde Boekhandel De Wetering van 

Dries de Blaey staat  ‘het schuurtje’ 

Gedenkmonument voor verzetshelden.



van perceel van nummer 7. Daar ko-

men onder leiding van Dries de Blaey 

de Binnenlandse Strijdkrachten uit de 

regio bij elkaar. 

De toegang voor dit schuurtje loop via 

een nauwe poort tussen Kerkstraat 6 

en 7. Het is aan te nemen dat dit niet 

de toegang is geweest waarvan de ver-

zetslieden gebruik maakten. Dit zou 

teveel zijn opgevallen,  Aannemelijker 

is dat sectieleider Dries de Blaey de 

verzetsgroep via zijn boekhandel naar 

achter leidde, en via de achteruitgang 

zich de toegang tot het schuurtje heb-

ben verleend

De Officier Willem van der Velden, die 

in het naburig gelegen Leimuiden zit 

ondergedoken tegen de plicht om te 

dienen voor Duitsland, is tot 2 maart 

1945 een onderdeel van deze groep. 

Door zijn ervaring geeft hij andere ver-

zetsleden instructies in wapengebruik 

en ziet er op toe dat deze veilig gehan-

teerd worden. 

Dit wordt echter abrupt beëindigd als 

een lid de pin uit een handgranaat trekt. 

Willem overziet de situatie direct en is 

dusdanig alert dat hij de granaat pakt 

en er met zijn lichaam in de hoek bo-

venop gaat liggen.

Zijn lichaam kan uiteraard de klap niet 

opvangen zonder eraan te bezwijken, 

maar overige leden verklaarden dat hij 

met dit kortdate optreden zorgt dat 

er niet meer slachtoffers vallen. Met 

naar buiten gooien zou het de buiten-

spelende kinderen hebben geraakt en 

mogelijk door de klap het verzetson-

derkomen zijn verraden. Binnen zou 

nagenoeg iedereen slachtoffer zijn ge-

worden aangezien er meer explosief 

materiaal aanwezig was. 

Het einde van de oorlog heeft Willem 

van der Velden dus nooit mogen zien, 

Boven: Bert Jan Dierink met de op een militariabeurs gevonden ongeschonden jas.

Onder: Het label in de jas bewijst dat deze aan W. van der Velden toebehoorde.

Foto van Corrie en Willem in de serre van haar ouderlijk huis in Hoorn.

Corrie van ’t Hek

Willem van der Velden is gestorven 

in Oude Wetering, werd in Leimuiden 

begraven maar herbegraven in het 

Noord Hollandse Hoorn. Reden van 

zijn eindbestemming had alles te ma-

ken met zijn verloofde Cornelia Maria 

van ’t Hek, met als roepnaam Corrie. 

Willem leerde haar kennen geduren-

de de mobilisatie van augustus 1939 

toen hij ingekwartierd werd op het 

adres Nieuwendam 18 in Hoorn. Op 

Nieuwendam 14 woonde de destijds 

de familie van ’t Hek met het daar ge-

vestigde aannemersbedrijf, waaronder 

dus ook de 18 jarige Corrie. Zij was 

op dat moment al chronisch ziek en 

bracht het grootste gedeelte van de 

dag door in de speciaal voor haar ge-

bouwde serre. 

Aangezien ze al verloofd zijn voor-

dat hij in april 1940 wordt ingedeeld 

in het Limburgse Vilt, kan er worden 

gesproken van ware liefde. Door alle 

omstandigheden komt het nooit van 

een huwelijk, Ondanks dat Willem 

nog even terug kan keren, voordat hij 

in 1943 onder moet duiken, komt het 

niet van een huwelijk. 

Corrie overlijdt op 11 januari 1944 

en ondanks dat er geen huwelijk heeft 

plaatsgevonden staat Willem op haar 

rouwkaart. De twee werden gelukkig 

na de oorlog herenigd en verzorgt 

familie Van ‘t Hek met liefde hun graf.

maar met deze zelfopoffering-actie 

wordt hij postuum een held in het lo-

kale verzet. Hiervoor ontvangt hij na 

zijn dood een Verzetsherdenkingskruis. 

Ook wordt er uiteindelijk een straat in 

zijn voormalige woonplaats/onderduik-

adres Leimuiden naar hem vernoemd. 

Later wordt duidelijk dat meerdere 

verzetshelden hun eigen leven op het 

spel zetten om uiteindelijk te zorgen 

dat het lijk alsof  Willem op een natuur-

lijke manier gestorven was, om maar zo 

min mogelijk ruchtbaarheid aan deze 

zaak te geven.
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Het is voor mij niet helder meer wan-

neer ik heroïsche verhaal hoorde, maar 

het verhaal heeft mij altijd gefascineerd. 

Ongetwijfeld zal dit ergens rond 4 mei 

zijn geweest, op de dag dat wij in Ne-

derland de doden herdenken. Vol onge-

loof dat zoiets gebeurd was op die plek 

vroeg ik rond de herdenking aan mijn 

ouders ook vaak weer om bevestiging 

van het verhaal. Aangezien wij als kin-

deren  te jong waren om personen te 

kennen die in de oorlog waren omge-

komen, is mijn gedachte dat dit verhaal  

destijds aan ons is verteld.  Waarmee 

het schuurtje dat ik eerder tussen aan-

halingstekens zette de locatie van een 

echte heldendaad is.

Met de vondst van een overjas 75 jaar 

na dato en het opnieuw doen opleven-

de verhaal van zijn eigenaar wordt de 

opoffering voor de vrijheid tastbaar. 

Dat element van wat dit op maat ge-

maakt kledingstuk aan persoonlijke 

geschiedenis kan doen opleven is een 

bijzonder element van kleding. waarin 

ik inspiratie vind. 

Daarbij beseffen dat wij een bijna van-

zelfsprekende vrijheid hebben om ons-

zelf met kleding te uiten. terwijl dat als 

groot  goed gezien  mag worden waar-



Dries de Blaey
De locatie van deze tragedie was niet 

geheel toevallig. Het schuurtje lag wel-

iswaar op het perceel van Kerkstraat 

7 maar lag pal achter Kantoorboek-

handel De Blaey. Deze kantoorboek-

handel was in het bezit van Dries de 

Blaey een eveneens grote naam in het 

lokale verzet van Haarlemmermeer 

en Omstreken. 

De Blaey werd geboren in het nabij 

gelegen Nieuw Vennep maar huwde 

in 1929 Maartje Vuijk geboren in Al-

kemade (de gemeente waartoe Oude 

Wetering behoorde). Zij vestigden 

zich in het pand aan Kerkstraat 6 waar 

hij de Kantoor/boekhandel startte.

 

Hij oversteeg zichzelf in de bezet-

tingsjaren 1940-1945 toen hij via zijn 

familieleden die nog in Nieuw Vennep 

woonden hoorde van de verzets-

groep in de Haarlemmermeer. Dries 

melde zich aan en werd prompt sec-

tieleider voor Oude Wetering die 

nauw samenwerkte met de Leimui-

hij het nagelaten om het overvallen 

van bonkaart-kantoren, liquidatie 

van verraders en bevrijding collega’s 

op papier te zetten. 

Ook mist het verhaal waarin een 

neergeschoten Amerikaanse piloot 

in veiligheid werd gebracht. Hierin 

speelde zowel De Blaey als Van der 

Velden een grote rol in, zo ontvingen 

zij een Eisenhower Certificate voor 

het verlenen van hulp aan Ameri-

kaanse strijdkrachten die tijdens de 

oorlog onverhoopt in vijandelijk ge-

bied terechtkwamen.

dense groep. Zij werden ondersteund 

door dokter Stapensea en geassisteerd 

door Willem van der Velden (comman-

dant-zuid van de Binnenlandse Strijd-

krachten).

�

De eerste verzetsactiviteiten in Oude 

Wetering dateren van januari/maart 

1943 en het doel was om hulpverle-

ning aan de onderbrenging van dege-

nen die zich aan de Duitse Arbeid wil-

de onttrekken te bieden. Hierbij was 

het contact met West Friesland met als 

centrum Hoorn heel belangrijk, of dit 

mede door van der Velden is ontstaan 

of hij juist uitgewisseld was is niet be-

kend. 

Geschreven stukken die Dries de Blaey 

naliet laat zien onderduikers bij hem in 

de winkel kwamen en van daaruit aan 

een adres werd geholpen. Daarbij liet 

hij het niet na om de ene na de andere 

risicoklus op zich ten nemen. Zo heeft De Blaaij in zijn Kantoorboekhandel

ber wordt hij bevorderd tot vaandrig, 

weliswaar de laagste officiersrang maar 

opmerkelijk wanneer je zijn korte staat 

van dienst ziet.
Met de toenemende oorlogsdreiging 

volgt de mobilisatie en wordt Willem 

van der Velden gelegerd in Hoorn. Hij 

maakt daar bij zijn inkwartiering, term 

voor het onderbrengen van soldaten 

bij particulieren, kennis met de 18 jari-

ge Corrie van ’t Hek. De dochter van 

de plaatselijke aannemer is ongenees-

lijk ziek waardoor de jonge Corrie en 

Willem zich al snel verloven. Voordat 

het huwelijk gesloten kan worden krijgt 

Willem de oproep dat zijn eenheid 

eind april 1940 wordt overgeplaatst 

naar het Zuid Limburgse ‘Vilt’.

De eerste dag dat het Duitse leger Ne-

derland binnen valt capituleert het le-

waarvoor anderen bereid zijn het eigen 

leven te geven, is een element dat daar-

bij ook niet onderbelicht mag blijven. 

�

Willem van der Velden verloor het le-

ven op 2 maart 1945 in Oude Wetering, 

werd begraven in Hoorn maar zag 26 

jaar voor zijn overlijden het levenslicht 

in Oirschot. Geboren al voortkomend 

uit de liefde tussen Franciscus van der 

Velden en Maria Wessels.

Hedendaags is verplaatsing eenvoudig,, 

we stappen we in de auto en tikken 

binnen een dag alle plaatsen aan. Hier 

hebben we het echter over 1918 tot 

1945, een periode die zich kenmerkt 

in de wederopbouw na de eerste we-

reldoorlog tot het uitbreken van de 

tweede wereldoorlog. Een periode die 

in groot contrast staat met de mobiele-

vrijheden die wij nu kennen, waardoor 

er duidelijke redenen zijn op te teke-

nen voor de verplaatsingen van Van der 

Velden. Zo verhuist men destijds vaak 

naar de plek waar men werkt en is fo-

rensen niet gangbaar.

Na een goede opleiding die hij geniet 

in Nijmegen, komt hij te werken bij 

het bouwbedrijf Ballast en woont hij in 

Klundert, nabij het Hollands Diep.

�
Op 19 jarige leeftijd komt Willem in 

dienstplicht bij de Luchtdoelartiller-

rie. Hij volgt de officiersopleiding en 

wordt uiteindelijk snel bevorderd. Zijn 

toewijding blijkt uit het feit dat hij, na 

het behalen van de rang corporaal, in 

april 1939 de rang van sergeant-titu-

lair al behaalt. Later dat jaar in okto-

ger al en wordt Willem als krijgsgevan-

genen afgevoerd naar het officierskamp 

in Weinsberg in Duitsland. Één maand 

later krijgt hij zijn ‘vrijheid’ terug en 

keert terug met groot verlof. Hij pakt 

het leven als werkende bij Ballast weer 

op en is ondanks zijn verloving met 

Corrie komt het niet tot een huwelijk.

�

Wanneer het geweld tegen de bezet-

ting in 1943 toeneemt roepen de Duit-

ser uit represaille en om het geweld 

te breken alle oud-militiairen op om 

zich voor krijgsgevangenschap te mel-

den. De gedachte dat hem zijn vrijheid 

ontnomen wordt is waarschijnlijk voor 

Willem het moment geweest dat hij 

besluit zich aan te sluiten bij de onder-

grondse.

Gezien zijn ouders in het Zuid Holland-

se Leimuiden zijn komen te wonen en 

enkele van zijn dienstkameraden daar 

wonen besluit hij daar onder te duiken 

en zich actief in te zetten voor het ver-

zet in de omgeving Haarlemmermeer. 

Terwijl hij zich inzet tegen de bezetting 

krijgt Wim, zoals hij door zijn kame-

raden werd genoemd, een persoonlijk 

drama te verwerken. Zijn Corrie laat 

op 22 jarige leeftijd het leven door 

naar waarschijnlijk de chronische ziek-

te TBC, waarmee ze al jaren kampte. . 

Of hij haar begrafenis bij heeft kunnen 

wonen valt niet te traceren.  Dat haar 

familie op hem gesteld is valt wel op 

te maken. Ondanks dat ze niet officieel 

gehuwd zijn, wordt hij genoemd op de 

rouwkaart en in de -advertentie. Ook 

op de vraag; dat hij bij haar in het graf 

gelegd kan worden mocht hem tijdens 

de oorlog iets overkomen, stemt de fa-

milie ruiterlijk mee in. 

 

�

Dat Wim van der Velden een pientere 

jongen is kan wel afgeleid worden uit 

het feit dat vaandrig zijn op zijn leef-

tijd zeker niet doorsnee was. Dit wordt 

her- en erkend door het plaatselijke 

verzet en zij maken hem verantwoor-

delijk voor het gebruik van vuurwapens 

en springstoffen. 

Waar de meeste groepen met dummy’s 

van explosieven werken werkte deze 

groep met explosief materiaal. In prin-

cipe zou dit een keuze geweest kunnen 

zijn van Van der Velden zelf aangezien 

hij de verantwoordelijke is. Ook kan 

het zijn dat het dummy-materiaal een-

voudigweg niet beschikbaar was.

Wim is nog lang genoeg bij kennis om 

een dokter en geestelijke voor het 

laatste sacrament erbij te halen en be-

zwijkt daarna aan zijn verwondingen. 

In het geheim wordt hij afgelegd in de 

houten loods verderop het perceel 

van Kerkstraat 7. Om per roeiboot via 

de Wetering en de Drecht vervoerd 

te worden naar Leimuiden. Huisarts 

Stapensea maakt een overlijdensakte 

waarin hij stelt dat Willem een natuur-

lijke dood is gestorven na niercompli-

caties. Er volgt een voor die tijd norma-

le overlijdensadvertentie en begrafenis 

op het kerkhof van Leimuiden. 

�

Wanneer de bevrijding een feit is, vindt 

uiteindelijk ook Willem weer de vrij-

heid om bij zijn geliefde Corrie op het 

kerkhof in Hoorn gelegd te worden. In 

de velen jaren die daarna volgen komen 

zijn kameraden hem trouw op 2 maart 

bezoeken en leggen bloemen als dank 

dat hij zijn leven gaf om hun leven te 

redden. 

Doordat de tijd inmiddels dusdanig is 

verstreken zijn de meeste vertelde ver-

halen niet meer van de eerste hand. De 

kameraden en familie van weleer zijn 

Boven: De overjas van Willem vd Velden.

Onder: Het hedendaagse graf van Willem 

en Corrie



niet meer voldoende bij kennis om ver-

halen over die tijd te vertellen. 

Wel is bekend dat de verzetsstrijder 

die de pin uit de handgranaat trok zijn 

leven lang wroeging heeft gevoeld en 

er mentaal last van had. Na de oorlog 

wordt de oorlogstijd zoals in zoveel fa-

milies verzwegen.  De familie van der 

Velden beschouwde het altijd als een 

ongeluk in uitzonderlijke omstandighe-

den. Aan Willem wordt nog altijd met 

gepast verdriet en trots gedacht.

De familie van Corrie heeft het graf 

recentelijk weer laten restaureren. En 

onderhouden het graf in ere, er liggen 

regelmatig bloemen na 2 maart en na 

4 en 5 mei. 

Ook wanneer iemand in Leimuiden 

over de ‘Willem van der Veldenweg’ 

loopt, wij het schuurtje even induiken, 

of op 4 mei bij de jaarlijkse dodenher-

denking wordt zijn naam en daad voor 

eventjes gekoesterd.

�

Gezien een officier leiding en toezicht 

houdt op ondergeschikten werden zij 

geacht om te investeren in hun uni-

form en hoorde daar een naar maat 

gemaakte overjas bij. Dit wordt getuige 

het label gedaan bij Hofleverancier van 

Hare Majesteit de Koningin “Firma C. 

van Hal en Zoon” in Breda. In adver-

tenties uit die tijd bieden zij zich aan 

als “1e klasse Officierskleermakerij” en 

hebben zij een “geheel aparte afdeling 

voor Heerenkleding naar maat”. De re-

den dat de overjas daar gemaakt wordt 

laat zich simpelweg verklaren door het 

feit, dat in 1828 de Koninklijke Militai-

re Academie voor Officieren zich daar 

vestigd in het kasteel van Breda. 

Hiermee volgt een toestroom van am-

bachtslieden die de officieren in hun 

vraag voorzien. Zowel kleermakers en 

Wordt 
vervolgd

 met 
research 

naar 
uniform

en
overjas.

Passementswerkers, borduurders van 

goud- en zilverdraad om de insignes te 

vormen, ondervinden veel vraag naar 

hun vaardigheden. Firma van Hal is ook 

zeker niet de enige, maar met 35 kleer-

makers in dienst zeker een van de gro-

tere toeleveranciers met betrekking 

tot officiersuniformen.


