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VOORWOORD 

 

Gewoontegetrouw vraag ik me af of het digitaliseren van de levensbeschrijving van de ouders 

van mijn vader Jan F.G. Reith, dus mijn grootouders Bernard A. Reith en Christina 

Meulemeester, een zinvolle activiteit is.  

Het antwoord hierop van mijn vader is te vinden in het allereerste familieblad Reith Wijd en 

Zijd (1976, nr. 1). Hierin lezen wij een bijdrage van zijn hand over het vastleggen van de 

mondelinge overlevering. Hij schrijft over zijn stamboomactiviteiten:  

“Ik kwam te weten dat mijn oudstbekende voorvaderen (17de eeuwers) boeren waren in het 

Hessisch gebied ten westen van Fulda, in het beeldschone, industrievrije beboste heuvelland 

tussen Vogelsberg en Rhön. Ik vroeg mij af hoe deze mannen en vrouwen werkten, feest 

vierden, hoe zij er uit zagen en zo nog veel meer. Hier stuitte ik op een vacuüm. De mensen, die 

mijn voorvaderen waren, bleven voor mij als vage schimmen in een ver verschiet. 

Het drong tot mij door dat zo’n vacuüm zich uitstrekt tot heel nabije jaren, namelijk tot 

waar de mondelinge overlevering van en over onze ouders en hoogstens onze grootouders is 

bewaard gebleven in de geheugens van de nog levende familieleden. Ik bedacht ook, dat 

nagenoeg al onze herinneringen aan gebeurtenissen en leefgewoonten in onze familie over 

vijftig jaar in de onbekendheid zullen zijn weggezonken. “Dans la nuit éternelle emportéé sans 

retour”. En dan zullen vermoedelijk onze nakomelingen weer verzuchten: wat zou ik graag 

willen weten, hoe deze mensen…… en zo voort. 

Dat kunnen zij verzuchten, tenzij familieleden zich gaan beijveren biografieën van hun 

voorouders op te stellen voor zover dit op grond van mondelinge overlevering mogelijk is. Ik 

heb dit idee als volgt op uitvoerbaarheid getest”…………………. 

Hij beschrijft vervolgens de werkwijze waarlangs de levensbeschrijving van zijn ouders 

Bernardus A. Meulemeester en Christina C.M. Meulemeester tot stand is gebracht. De definitieve 

uitvoering is gedateerd in 1977. Ik realiseer me dat ik me niet kan herinneren dat mijn vader 

over zijn ouders en zijn jeugd mij iets verteld heeft. 

Een inhoudelijk argument anders dan “willen weten” geeft hij niet. Ik voeg daarom toe dat 

het zinvol is om inzicht te krijgen in de gezins-, familie- en maatschappelijke context waarin je 

grootouders (1e generatie) zijn opgegroeid om beter te begrijpen hoe de overdracht van deze 

invloeden hun neerslag hebben gekregen in de opvoeding en levensvorming van mijn vader 

(tweede generatie) en uiteindelijk ook zijn doorgegeven in die van zijn zes kinderen Tom, 

Monica, Bruno, Liesbeth, Bernard en Maarten (derde generatie).  

Reden temeer om de levensbeschrijving van mijn grootouders Bernard A. Reith (1856-1940) 

en Christina Meulemeester (1862-1953) uit het familiearchief REITH tevoorschijn te halen en in 

een verwerkbare en leesbare Word-versie om te zetten. Uit het talrijke gearchiveerde materiaal 

heb ik wat foto’s uitgezocht en toegevoegd om de genoemde personen een “gezicht” te geven. 

Zelf ken ik geen voorbeelden van een levensbeschrijving van ouders die door hun kinderen 

samen uit hun herinnering zijn opgeschreven, zoals Henk, Jan en Toon Reith dat in 1977 deden 

van hun eigen ouders. 

Het gezin van Bernard A. Reith en Christina Meulemeester telt negen kinderen van wie twee 

meisjes kort na de geboorte zijn overleden en een dochter op 26-jarige leeftijd in het kraambed 

samen met de boreling. De overige zes kinderen van mijn grootouders, mijn ooms en tantes, 

hebben bij hun overlijden een respectabele leeftijd bereikt. Zie Kroniek van het Geslacht Reith, 

Derde editie, 2001, Stamboom 6, blz. 105-121. Zie achterin toegevoegde stamboom 6 op blz. 

51-52. 

Bernard A. Reith (1943)  

20 februari 2022  

Berkel en Rodenrijs   

  



6 

 
 

Bernardus Antonius Reith (1856-1940) 

 

 

 



7 

LEVENSLOOP VAN BERNARDUS ANTONIUS REITH (1856-1940) 

 

Inleiding 

Onderstaand verhaal is in 1976 samengesteld door Henk, Jan en Toon, drie zoons van 

Bernardus Antonius, die in het vervolg kortheidshalve hier Bernard zal worden genoemd. Wij 

verschillen onderling nogal in geboortejaar en daardoor vullen onze herinneringen elkaar goed 

aan. Als een onzer bezwaar had tegen de interpretatie van een feitelijk gegeven, is deze 

wegelaten of er wordt bij vermeld dat dit de mening van één onzer is. Gegevens die in de 

stamboom staan worden hier niet herhaald. 

 

Jeugd en leerjaren 

Bernard werd in 1856 te Neede (Achterhoek) geboren. Zijn ouders, Adam Ambrosius Reith en 

Maria Leppen, woonden aan de Rapenburg.  We zouden wel veel van dit gezin willen weten, 

want hierin ontwikkelden zich Bernard's eigenschappen en levensopvatting. Echter is niet méér 

over dit gezinsleven bekend dan het weinige dat in Hoofdstuk 16 van de “Kroniek van de 

families Reith” al is verteld. We krijgen daaruit het beeld van een sober en streng levend 

dorpsgezin. 

De voertaal in het gezin moet wel zoals in het gehele dorp het Achterhoekse dialect zijn 

geweest. Hoewel Bernard geen ander onderwijs kan hebben gehad dan van de Needse lagere 

school, schreef hij zonder taalfouten. Hij werkte in Borculo; op 11.10.1871 kwam hij terug in 

Neede.  

Van zijn 16de tot zijn 22ste jaar (1872-1873) werkte Bernard als gezel-koperslager 

achtereenvolgens in Vreden, Coesfeld en Siegen. Hoe hij in het koperslagersvak terecht kwam is 

niet bekend. Getuigschriften en zijn “Wander büchlein der Katholische Gesellen Verein” worden 

bewaard in het familiearchief (Voorschoten)1. Getuigschrift Vreden: “Müsterhaft betragen”. 

Getuigschrift Coesfeld: “hat sich selber stets Gut und Brav geführt”  

Bernard heeft verteld dat hij als knecht bij een koperslager in Nijkerk heeft gewerkt. 

Inderdaad, het bevolkingsregister van Neede meldt zijn vertrek op 8-6-1878. In 1876 vervulde 

hij zijn militaire dienstplicht. 

 

Vestiging in Baarn 

In 1878 of niet lang daarna begonnen Bernard en zijn oudere broer Hendrik (toen ook nog 

vrijgezel) een koperslagerij in Baarn welke op de duur een gezond winstgevend bedrijf werd. 

Hendrik trouwde in 1883. Bernard meende dat toen nog niet voldoende voor deze nieuwe 

situatie verdiend werd in de zaak zodat hij, hoewel de oudste, besloot zich elders te vestigen. 

De verhouding met Hendrik bleef redelijk goed; de kinderen van Bernard gingen wel eens bij 

hun oom Hendrik en tante Koba logeren. Ze kregen we in de gaten dat tante Koba de 

Maarssense familie niet deftig genoeg vond. 

 

Vestiging in Maarssen 

Uit het Bevolkingsregister van Maarssen blijkt de vestiging op 1 april 1884 van Bernardus 

Antonius Reith, afkomst uit Baarn en op 19 september 1884 van Johan Gerhard Reith, afkomstig 

uit Neede. Blijkbaar begon Bernard de koperslagerij samen met zijn jongste broer (die 16-12-1887 

 
1 Een deel van het familiearchief werd bewaard door de “familiearchivaris” Ben Reith (1921-1999) in 
Voorschoten, zoon van Piet Reith (1890-1975). Na overlijden van Ben Reith is dit familiearchief 
overgegaan naar zijn zoon Bernard (1962) in Den Haag. 
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kort na het huwelijk van Bernard vertrok naar Culemborg)2. Bernard kocht in 1884 het 

koperslagerijtje van Van Beusekom, Lange Gracht 29 beneden. Hij ging inwonen bij de familie 

Beumer in de bovenwoning. Waarom hij zich juist in Maarssen3, een dorp met schijnbaar minder 

kansen dan Baarn, ging vestigen is niet bekend. Zijn woonadres werd Langegracht 29 naast 

barbier Houssart, het huis waarin later de groenteboer Rossewei zijn winkel had.  

Het archief van Bernard’s kleinzoon Alfons, wiens prachtige huishoudsupermarkt feitelijk 

een voortzetting is van het nietige winke1tje aan de Lange gracht, bevat een debiteurenboekje 

dat op 1 april 1884 opent, de startdatum van het nieuwe bedrijf. Het vermeldt vele soorten 

werkzaamheden, waarover meer onder het hoofd “Technische Kennis en Werkzaamheden” aan 

het slot van deze biografie, en waaruit blijkt dat Bernard heel ondernemend was. Er was toen al 

een winkel bij, waarin branders en pitten voor petroleumstellen en lampen, klosjes garen, 

pannen en ketels verkocht werden. 

 

Huwelijk 

Op 20 november 1887 trouwde Bernard met de enige dochter Christina van de smid 

Meulemeester. Het verhaal gaat dat de opzichter bij de bouw van de katholieke kerk (1884-1885) 

liefde had opgevat voor Christina en dat de laatste wel bereid was op hem te wachten. Maar 

vader Meulemeester wilde voor zijn Chrisje een man “die wat met zijn handen kon”. En zo kreeg 

Bernard zijn kans. Het werd naar onze stellige overtuiging een harmonieus huwelijk. 

Meulemeester was sedert 7 mei 1867 eigenaar van smederij en woning Kaatsbaan 13 en 

eveneens van de belendende woning nr. 14. Het Bevolkingsregister van Maarsseveen (want de 

westzijde van de Kaatsbaan behoorde toen tot deze gemeente) vermeldt de inschrijving van 

Meulemeester op dit adres nr. 13 op 31 mei 1867  

De woning nr. 14 werd in 1887 verbouwd tot een winkel met grote voorruit, bovenwoning 

voor het jonge stel en een werkplaats achter de winkel. Volgens het Bevolkingsregister betrok 

het echtpaar de nieuwe woning op de trouwdag. 

Vermoedelijk werd Bernard toen mede-eigenaar van de panden. Immers uit een 

huurcontract van januari 1903 toen de smid Schoonhoven de smederij huurde, blijkt dat deze 

toen gemeenschappelijk eigendom was van Meulemeester en Reith  

Later kocht Bernard een stuk grond erbij van de achterbuurman Schipperijn met recht van 

uitgang naar de Kaatsbaan waardoor de werkplaats vergroot kon worden. Vermoedelijk is dit 

zijn eerste verbouwing geweest. Er zouden heel wat aankopen van huizen en grondstukken, 

verbouwingen en nieuwbouw volgen. Hierover aan het slot meer onder het hoofd “Kopen, 

verbouwen, bouwen”. 

  

Verhuizing naar de Breedstraat 

Bernard kocht in 1902 de timmermanswinkel met waag en bijbehorende terrein van Dolman. 

Denkelijk heeft schoonvader Meulemeester bij deze grote investering geholpen, waarom ook 

niet, Chrisje was zijn enige erfgenaam! Bernard sloopte het oude gebouw en bouwde een voor 

die tijd zeer ruime woning, winkel en werkplaats. Zo kon het gezin met de zes kinderen op 

07-06-1903 verhuizen naar Breedstraat 114 (later vernummerd tot nr.7) in de gemeente 

Maarssen. Schoonvader Meulemeester kwam bij hem inwonen; deze overleed in 1906. 

 
2 De geschiedenis van de koperslagerij wordt beschreven in een driedelige artikelreeks, gepubliceerd 
door de Historische Kring Maarssen (HKM), getiteld “Van koperslagerij tot eerste warenhuis van 
Maarssen”, in hun tijdschrift Periodiek 2014, nr. 4, Periodiek 2015 nr. 1 en Periodiek 2015 nr. 4.  
3 In het familiearchief Reith bevindt zich een uitvoerige geografische en sociografische beschrijving,  
samen met wandelingen, van Maarssen door P.G.F. Reith (Piet) getiteld “Maarssen rond 1900”, 157 blz. 
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Schoonmoeder Alida was al in 1900 gestorven. Er kwam al ter sprake dat Schoonhoven in 1903 

de smederij met de bovenwoning huurde; hij moet het pand later gekocht hebben. Het kwam 

om zijn authentieke oude gevel op de Monumentenlijst. 

Bernard is, als hij naar de Breedstraat verhuist, 47 jaar oud. We onderbreken zijn 

levensverhaal om te vertellen over zijn karakter, overtuigingen, leefwijze en milieu. 

 

Persoonlijke eigenschappen en leefwijze 

Bernard was vrij kort van stuk, breedgeschouderd, had een stevige kop, een snor, grote zware 

handen. Hij was tamelijk jong van voren al kaalhoofdig. Tot in zijn laatste levensdagen was hij 

kaarsrecht van houding. Zoals in die tijd gebruikelijk droeg hij, als hij niet zijn werkkleren 

aanhad, donkere broek, vest en jas, wit overhemd en zwart strikje. Met Pasen, Pinksteren en 

Kerstmis kleedde hij zich in jacquetkostuum. 

Bernard stelde geen hoge eisen aan het leven. Dit werd tot zijn tevredenheid gevuld met 

vrouw en kinderen en werk. En met kleine privileges zoals zijn sigaartje (overigens rookte hij 

weinig), een glaasje Samoswijn op zondag, in boter gebakken schijfjes aardappel op vrijdag en 

zijn eigen stoel in de eetkeuken. Op zondag na het warme maal om één uur hield hij zijn slaapje 

in zijn eigen leunstoel in de zitkamer, een witte zakdoek over het hoofd, vermoedelijk om niet 

geplaagd te worden door de vliegen. Hij liet zich viermaal per week scheren door barbier 

Houssart, die daarvoor aan huis kwam tegen het salaris van F. 1,25 per maand, inbegrepen alle 

dorpsnieuws. De barbier maakte met de hand het zeepschuim in een geelkoperen bekken. Hij 

veroorzaakte ten hoogste drie bloedende sneden per behandeling. 

Bernard hield van huiselijke gezelligheid. Hij speelde met de kinderen domino, kien, 

ganzenbord, halma, dammen en later biljart. Hij voelde alles voor de viering van het 

Sinterklaasfeest (een paard liep door de lange smalle gang en moest in de tuin keren), het 

Kerstfeest, de Oudejaarsavond (met anijsmelk en oliebollen) en Vastenavond (met wafels). Er 

werd veel gemusiceerd, de kinderen speelden piano of viool of zongen edele Nederlandse en 

Duitse liederen. 

Al spoedig kwam een toverlantaarn veel romantiek brengen, met bontgekleurde plaatjes op 

glas en een petroleumlampje. Later deed de fotografie zijn intrede, met lantaarnplaatjes die 

Henk maakte van familiegebeurtenissen en reizen, vertoond met een zelfgebouwde projector 

met licht van koolspitsen. 

Eens in de twee weken ging Bernard naar de Burgersociëteit om te biljarten en te 

pandoeren; van wedstrijden bracht hij wel eens een haas, konijn of eend mee. Thuis werd ook 

veel gepandoerd met vrienden (echtparen) uit het dorp. Er werden in de jaren pakweg 1905 tot 

1920 dikwijls fietstochten op zondag gemaakt, b.v. naar het Gooi, Scheveningen, Austerlitz, 

Varik, IJmuiden (Engelse vloot) enz. meestal in combinatie met de Larnmerdings en andere 

families. 

Bernard hield, althans in zijn jongere jaren, van een grapje. Hij liep eens met Henk om het 

hardst op de Spoorlaan; hij zal toen in de vijftig geweest zijn.  Een keer kwam hij op de ijsbaan 

naar zijn jongens kijken; hij beweerde dat hij op de schaatsbaan kon staan als de jongens hem 

stevig vasthielden. Dit werd geprobeerd, aan weerszijden een zoon voor steun. Maar opeens, 

weg was-ie.  

De jongere kinderen uit het gezin kregen een anders genuanceerde indruk van zijn karakter 

dan de oudere. Een jongere zoon herinnert zich zijn gezichtsuitdrukking als ernstig, zelfs haast 

bars, en hij was bang voor zijn driftige straf uitdeling. Maar in latere jaren was Bernard ook naar 

de ervaring van die jongere zoon zachter, rustiger en milder. 
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Huisinrichting 

In de huiskamer van de Breedstraat B 114 stonden mahoniehouten meubelen waarvan we nu 

zouden watertanden: een grote rode tafel op een middenvoet, uittrekbaar tot er twintig 

personen omheen konden zitten; normaal eromheen zes stoelen, waarvan twee met 

armleuningen; een Hollands-Empire secretaire uit 1810-18204; een Biedermeier speeltafeltje, 

inschuifbaar tot halve grootte; een muziekkastje. Deze stijlmeubelen werden vermoedelijk alle 

gekocht bij de antiquair Becker, goede vrienden die overburen op de Kaatbaan waren. Op de 

schoorsteen een pendulestel, op het muziekkastje een Mariabeeld onder een glazen stolp, aan 

de muur een sigarenkast en een krantenhanger. De lamp was oorspronkelijk voor petroleum 

ingericht, later verbouwd voor gaslicht (gaskousjes!) en daarna voor elektrische gloeilampen. De 

grote vulkachel maakte later plaats voor een salamanderkachel en tenslotte voor een 

cylinderkachel die binnen twee haarddeurtjes weggedraaid kon worden. Dit was met het fornuis 

in de keuken de enige verwarming in het huis. 

In de grote slaapkamer stond een mahoniehouten tweepersoons hemelbed en een grote 

linnenkast. 

Van dit alles zijn slechts de secretaire, het speeltafeltje en het pendulestel in de familie 

gebleven. 

 

Eetgewoonten 

De samenstelling van de maaltijden vertoonde een rotsvaste regelmaat. Ontbijt en avondeten 

bruinbrood en boter, slechts één dubbele boterham met worst, later witbrood en margarine. Als 

je meer wilde eten dan je portie, kreeg je oud brood en als je alleen vers brood wilde, had je 

“lekkere honger”. Warm maal tussen twaalf en enen, in de keuken en des zondags “binnen”. 

Doordeweeks dikwijls aardappelstamppot, b.v. met snijbonen uit het zout en witte bonen, of 

met witte kool en peper, of met boerenkool of met wortelen en ui (hutspot). Ook erwtensoep 

met roggebrood. Op vrijdag ei of vis. Op zondag steevast na de mis roerei met blokjes 

uitgebakken spek, en een uitgebreid onveranderlijk maal van vermicellisoep met gehaktballetjes, 

runderrollade met veel aardappelen en groente, nagerecht van gestoofde Winterjannen met 

kaneel; en een beschuit onderin die het rode vocht opzoog, een bijzondere lekkernij. 

In november werd een groot varken gebracht en aan de paal van het afdak vastgebonden. 

Spoedig kwam een slager het beest slachten. De kinderen mochten dit niet zien, maar het. 

geschreeuw van het dier was al genoeg sensatie. Het werd in twee helften aan een ladder 

opgehangen. En dan werd het een enorme consternatie in huis. We hielpen allemaal mee bij 

het maken van hoofdkaas, ballen bloedkoek, balkenbrij, metworst en leverworst. Zijden spek, 

hammen en worsten werden gerookt in een houten kast achter in de tuin, op de “bleek”, waarin 

beukenkrullen of spaanders van de klompenmakerij van Beutener lagen te smeulen. Karbonades 

werden in het zout gelegd in een tobbe op zolder. 

 

Vriendschappen 

Bernard kwam ons over als een weinig spraakzaam man, geen verhalenverteller, geen 

briefschrijver. We kunnen ons niet herinneren dat hij ooit vertelde over zijn vader en moeder, 

zijn ouderlijk huis, zijn leerjaren in Duitsland, hoe hij Moe leerde kennen en zo meer. Wel heeft 

 
4 Jan F. Reith (1902-1990) speelde als kind onder de openstaande klep van deze secretaire. Na zijn 

overlijden liet hij volgens, in overeenstemming met zijn codicil, de secretaire na aan zijn zoon Bernard A. 
Reith (1943) met als argument dat daarmee de kans op behoud binnen de familie het grootst zou zijn. Zie 

Fotoarchief blz. 46-47 
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hij verteld dat zijn vader Adam Ambrosius in het begin van de vorige eeuw uit Grossenlüder bij 

Fulda emigreerde naar de Achterhoek. 

Had Bernard vrienden? Er bestonden contacten te over. Eens of enige malen per jaar 

kwamen echtparen op bezoek en werden deze door Pa en moe bezocht, om te praten en te 

pandoeren. We noemen Lammerding de textielhandelaar; Konst het hoofd van de school (later 

hoofd van de school in de Gansstraat in Utrecht); Suring, ook hoofd van de school en lid van de 

Tweede kamer; Weerden de kruidenier en sigarenhandelaar; de boeren Soede, Van Wijk, van 

Rijn van Oostwaard en van der Worp. Met al deze vrinden en bekenden ontstond nooit onmin, 

want Bernard vond de vrede een hoog goed. 

 

Opvoeding van de kinderen 

In zo'n dorpsgezin omstreeks de eeuwwisseling heersten talrijke taboes. Over seks werd niet 

gesproken; seksuele opvoeding of zelfs maar voorlichting was er niet bij. Dat ergens een kind 

werd verwacht, mocht niet in aanwezigheid van de kinderen vermeld worden. 

Gevoelens van hartelijkheid werden zelden geuit; in het bijzijn van de kinderen behoorden 

ouders ingetogen te blijven, geen kus, geen omhelzing, geen liefkozing. Wij van onze kant 

spraken hen aan in de U-vorm en met grote eerbied. 

Hoe de taakverdeling tussen hen beiden eigenlijk was, is ons kinderen niet geheel duidelijk 

geworden, hetgeen wel een teken was dat de beslissingen in harmonie werden genomen. 

Met toenemende dankbaarheid vermelden wij dat onze ouders ons naar hun vermogen van 

goed onderwijs lieten genieten. De oudste jongens kregen les in Frans en Duits van Konst en 

Tangelder en bezochten een avondschool (“tekenschool”). Henk werd in een “normaalschool” in 

Utrecht opgeleid. Bernard Jr. ging naar de driejarige HBS en de tekenacademie in Amsterdam. 

Alice werd opgeleid tot onderwijzeres in het pensionaat van de Ursulinen te Boxtel. Marie kreeg 

privélessen in pianospel, zang, Frans en Duits. Jan en Toon volgden de vijfjarige HBS  

 

Verdere persoonlijke eigenschappen 

Bernard was meer technicus dan winkelier. Zijn boekhouding bestond uit notities met een griffel 

op een lei, die om de drie maanden in een rekeningenboek werden overgenomen. De lei stond 

op de grond in de winkel zodat wel eens een deel onleesbaar werd en dan was Leiden in last, 

maar Bernard had een best geheugen. 

Alles kwam op jaarrekeningen, die echter niet te spoedig na 1 januari verstuurd werden; de 

rijke heren van de buitenplaatsen mochten dit eens als een blijk van ongeduld opvatten! De 

betaling geschiedde veel later. Als jonkheer van Voorst van Beest zelf kwam betalen in de loop 

van het volgend jaar, was Bernard zeer vereerd en tevreden. A1s de koetsier kwam betalen, 

vond hij dit minder plezierig, want dan moest er van het zuurverdiende geld nog een procentje 

afvallen. 

Bernard kon nog zijn Duits spreken, verder ging zijn kennis van vreemde talen voor zover 

we weten niet. We hebben ook geen bijzondere belangstelling voor wetenschap of kunst 

opgemerkt. Zijn lectuur bestond uit het dagblad Het Centrum en de Katholieke Illustratie. Hij 

was geïnteresseerd in technische uitvindingen en boeken, b.v. betreffende galvanoplastiek. 

Bernard was gevoelig voor natuurschoon en genoot van zijn reizen langs de Rijn en Ahr en door 

het Schwarzwald (1921) en Luxemburg (1929). 

Bernard was een overtuigd en trouw katholiek. Vermoedelijk vond hij dit even 

vanzelfsprekend als dat hij trouw bleef aan het dorp Maarssen en aan zovele andere zaken. Zijn 

woning werd nogal eens bezocht door pastoor Dr. Alfons Ariëns, die gesprekken voerde met 

hem, Christina en Alice, en dan wel eens bekende personen (Jan Toorop) meebracht. Bernard 
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gaf, evenals Christina, het voorbeeld van het leven volgens de katholieke leer, maar scherpten 

hun leefregels ook mondeling bij ons in, o.a. wat betreft “slechte” boeken. Jan mocht als 

eerstejaars student niet Dostojewski lezen en niet met een meisje in Friesland corresponderen. 

Als regel ging men op zondag tweemaal naar de kerk en er behoorde altijd iemand uit het gezin 

naar het mei-lof en oktober-lof te gaan. 

Lijfstraf was niet uitgesloten. Een onzer herinnert zich levendig dat zijn vader hem 

hardhandig om de oren sloeg en zijn billen bewerkte. Dit paste geheel in de tijdgeest en ook 

Moe kon wel de pantoffel uitgooien en daarmee een tik geven. 

 

Ontwikkelingen 

Bernard had een sterke drang om vooruit te komen en materieel goed voor zijn kinderen te 

zorgen; hij wilde daarvoor best hard werken en risico's nemen. Hoewel hij dikwijls vastgoed 

kocht, hebben wij de indruk dat zijn financiën nooit royaal waren. IJver en zuinigheid en een 

voorzichtig beleid leidden tot een bescheiden bezit. Eerst was het slechts enig spaargeld in de 

leren geldzak met knip (in de diepe la van de secretaire), later op een bank. Dat de Hanzebank 

failliet ging (1923) was een zware slag, maar Bernard kwam deze te boven. 

Zo werd Bernard dankzij persoonlijke eigenschappen en welstand op de duur een 

vooraanstaand katholiek middenstander van Maarssen, hetgeen niet zeggen wil dat hij veel 

openbare functies vervulde. Hij werd kerkmeester en als zodanig vernieuwde hij het kerkhof. 

Niet lang na de eerste wereldoorlog sloot de koperslagerij, misschien wel omdat hij meer belang 

stelde in de kopergieterij van zijn oudste zoon Piet. 

In latere jaren werd de eerst zo ondernemende Bernard meer conservatief. Toen een zoon 

in 1925 een reclamefolder aangaande het winkelhuis aan huis wilde doen bezorgen, maakte 

Bernard zich vreselijk boos omdat je zo “je goede naam over de straat gooide”  Een uitbreiding 

van het winkelassortiment met borstels (1928) lokte weer een heftige reactie uit; dit was “de 

zaak omlaaghalen”. 

 

Laatste levensjaren (1931-1940) 

Vanaf 1931 woonden Chrisje en Bernard in het huis Parkweg 22. Bernard bleef liefhebberen in 

zijn moestuin, zijn knollentuin een stuk grond gelegen achter de panden Breedstraat 9 en 10, 

dat hij in 1919 uit de verkoop (aan Okkerman) had gehouden. Moe vond dit groente kweken 

een onvoordelig zaakje en Lien was een dankbare afneemster. 

Pa stak in een gezonde huid, hij was sterk en onvermoeibaar. Toen hij 65 jaar was, 

wandelde hij nog van Baden-Baden over de berg heen naar Gernsbach, samen met Henk en 

Jan, ieder een koffer in de hand. Hij was bijna tachtig toen hij de goten van de pastorie 

inspecteerde, tot grote schrik van Moe. Doofheid trad in na zijn zeventigste jaar. Een leesbril 

was al iets eerder nodig. In die jaren werd een prostaatoperatie uitgevoerd. 

Veertien dagen vóór zijn afsterven in 1940 kwam hij doodmoe thuis uit de kerk, waar hij als 

kerkmeester gecollecteerd had. Het was totale slijtage en uitputting. Hij bleef tot het einde in 

het volle bezit van zijn verstandelijke vermogens. Op de zondag dat híj stierf, waren alle 

kinderen om hem heen, behalve Co en Beb die wegens moeilijke bereikbaarheid later zouden 

komen. Telkens als de kamerdeur openging, dwaalden zijn ogen in die richting. Toen die twee 

eindelijk binnenkwamen, gaf hij een teken van herkenning, ging als tevredengesteld liggen en 

gaf de geest. Dit beeld van de uitgeleefde vader, die te midden van zijn kinderen wilde sterven, 

is ons altijd bijgebleven. Zijn laatste rustplaats is het kerkhof van Maarssen dat onder zijn leiding 

werd vergroot en verfraaid. 
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Kopen. Verbouwen. Bouwen 

De verbouwing aan de Kaatsbaan in 1887 en die aan de Breedstraat in 1903 werden al vermeld. 

Hier iets meer over deze tweede grote bouw. Bernard had voor dit doel de timmermanszaak van 

Dolman, inbegrepen de waag, gekocht. De oude bouw werd gesloopt en er werd een vrij grote 

winkel met daarachter en er boven een ruim woonhuis gebouwd, bovendien achter in de tuin 

een werkplaats met verdieping. Dit alles zette de aannemer Van Groningen neer voor de somma 

van F. 6100, voor die tijd dus een kapitale onderneming. De winkelpui was van teakhout met 

bovenramen van gefigureerd glas in lood. 

Huizen kopen, verbouwen en bouwen bleven Bernard’s grootste plezier. In februari 1910 

kocht hij de panden Breedstraat 9 en 10 (waar Bots zijn kruidenierswinkel en Kersten zijn 

textielzaak dreven). Hij ging beide panden verhuren, maar een schuur achter deze huizen 

diende spoedig daarop voor de kopergieterij die Piet begon. In 1919 verhuisde dit bedrijf naar 

een gebouw aan de Beekweg, waarna huizen en schuur weer verkocht werden. 

In januari 1917 kocht Bernard voor F. 3900,- het woonhuis Kaatsbaan B 154, waarin zijn 

zoon Henk, die in november van het voorgaande jaar getrouwd was, ging wonen. 

In juni 1917 werd Parkweg 20 gekocht, de woning van huisschilder Veldkamp, en Parkweg 

18, diens werkplaats. Het waren oorspronkelijk de koetshuizen van Huize Ter Meer. Nummer 20 

werd in 1919 door aannemer de Heul verbouwd en diende daarop als woning voor de in 1919 

getrouwde zoon Piet. 

In 1924 verkocht Bernard het huis Kaatsbaan B 154, omdat Henk kort tevoren vertrokken 

was naar Heemstede. 

De werkplaats van Veldkamp, Parkweg 13, werd in 1925 gesloopt. Op die plaats verrezen 

twee woningen (aannemer Brinkhof) voor de verhuur. 

In 1924 werd het woongedeelte van Breedstraat 7 gemoderniseerd. Uitvoerder oom Ko de 

Wildt. De plee achter in de keuken, het afdak en de personeelsplee (er was geen personeel 

meer) werden afgebroken en vervangen door een badkamer met ligbad en gasgeiser en een WC 

met spoeling. 

In 1927 werd deze verbouwing van 1924 weer opgeofferd om de winkel meer ruimte te 

geven. Woonkamer, alkoof, keuken, badkamer en WC werden gesloopt, en een deel van de tuin 

met de geliefde Winterjanneboom werd voor bouw bestemd. Woonkamer en alkoof werden 

nieuwe winkelruimte en daarachter verrezen twee kamers en suite, een hal met toilet en een 

keuken. Met dit alles was een verbouwing van het bovenhuis verbonden waardoor onderling 

goed gescheiden een bovenwoning aan de straatzijde en een benedenwoning aan de tuinzijde 

ontstonden. 

In 1928 werden de etalages vergroot door middel van een diep portiek, nog met behoud 

van de teakhouten gevel. 

In 1931 bouwde Bernard een vrijstaande woning (te noemen 22A) op het terrein naast zijn 

eigendom Parkweg 22, ontstaan door demping van een beek die vroeger tot Huis Ter Meer 

behoorde; hij had dit stuk reeds in november 1920 gekocht. Het was deze vrij kleine maar fraaie 

woning die Chrisje en Bernard in 1931 betrokken voor het beleven van vele jaren in 

welverdiende rust. De jongste zoon Toon trouwde 28 juli 1931 en ging wonen in de 

benedenwoning Breedstraat 7. 

De interesse voor het bouwen bleef bestaan. Toen in 1933 het magazijn achter de winkel 

werd verbouwd, timmerde Bernard, toen 77 jaar oud, daarin de stellingen. 
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Technische kennis en vaardigheden 

Bernard was van opleiding koperslager. Hij kon uit een vlakke plaat roodkoper een naadloze 

melkbus hameren en evenzo zeer zware koperen kuipen van 8o cm doorsnede en 65 cm diep 

voor de Kininefabriek van Van der Woude, alles door middel van het moeizame proces van 

trekken en stuiken. Daarvoor was een precieze en keiharde slag nodig en een ijzeren pols. Hij 

maakte koperwerk voor scheepskombuizen, grote pannen, emmers en ketels, lantarens en 

lampen. Later ook huishoudelijke artikelen van koper, messing en blik; er bestonden immers 

toen geen geëmailleerde of aluminium pannen enz. 

Hij legde veel zinken goten op woningen, ook o.a. op het kasteel Haarzuilens in restauratie. 

Hij legde mastiekdaken. En hij voorzag woningen van sanitair. 

Hij was heel ondernemend. Toen Maarssen een gasfabriek rijk werd (1866) ging hij 

gasleidingen aanleggen in woningen en in de katholieke kerk, die in 1884-1885 gebouwd was. 

Toen de watertoren klaar was (1909) installeerde hij waterleidingen. A1 spoedig legde hij 

elektrische bellen op natte elementen aan. 

Bernard boorde Nortonputten tot wel 25 meter diep en leverde daarbij de koperen 

waterfilters en pompen. Hij construeerde zelf zijn puls toestel. 

Toen de fiets wat ruimer bekend werd, was hij de eerste in Maarssen (ca 1912) in de 

verkoop en reparatie. Dit waren de Engelse BSA fietsen, maar weldra bouwde hij eigen fietsen 

naar maat volgens tekening. Hij zaagde de buizen voor het frame, soldeerde ze met koper en 

borax. Dit kopersoldeer maakte hij zelf door gesmolten messing in water uit te gieten. De 

onderdelen werden gekocht. Hij leerde Piet en Henk hoe gaten te boren in velgen, de spaken te 

vlechten en te spannen, zó zorgvuldig dat de velg zuiver was. Hij bouwde fietsen uit oude 

onderdelen en verhuurde deze, soms wel vijftien op een zondag. 

Hij klonk kachelpijpen en de hoekstukken daarvoor; later werden die ellebogen uit de 

ijzerhandel betrokken. 

Bij klanten aan huis soldeerde hij de inmaakbussen dicht à 5 cent per stuk of à 18 cent per 

uur. Ook repareerde hij naaimachines. 

Hij kon goed overweg met de metaaldraaibank, b.v. voor draadsnijden, waarbij de spoed 

door middel van wisselwielen werd ingesteld en voor het maken van modellen en het forceren 

van koperen deksels. 

Hij leerde zijn zoons verzinken, verkoperen en vernikkelen (galvanostegie). Hij vertoonde 

hun de wondere vormen van de Saturnusboom. 

Toen een villabewoner (Köhler) met een beschadigde antieke kist om raad kwam, 

bekleedde Bernard de kist met groen fluweel en maakte er deels nieuw messingbeslag op gelijk 

aan het oude beslag, zodat Köhler geen verschil tussen oud en nieuw kon zien. 

Via zijn winkel in draadnagels, schroeven, hang- en sluitwerk en dat soort ijzerwaren leerde 

Bernard alle timmerlui en aannemers van het dorp kennen en nam zo ongemerkt alle knepen 

van de bouwwereld in zich op. 

De oude Meulemeester heeft dus wel zijn zin gekregen: hij kreeg een schoonzoon die wat 

kon met zijn handen. Als toegift kon die schoonzoon ook nog wat met zijn hoofd. 
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Logo van rijwielhandel B.A. Reith in Maarssen 
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Plattegrond van het perceel Breedstraat 7 omstreeks 1910 met toelichting. 
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Toelichting bij de plattegrond van Breedstraat 7, Maarssen 

 

1. Winkel. De toegang naar de gang liep onder het bovendeel van de trap en was 

overkluisd. 

2. Magazijn. “Het bandenhok”. 

3. Woonkamer. De deur naar de gang werd zelden gebruikt, want de leunstoel van Pa 

stond er vlakbij en Pa haatte tocht. De piano heeft, lange tijd voor die deur gestaan. De 

glaswand aan tuinzijde bestond uit twee uitslaande deuren, omgeven door glaspanelen 

opzij en boven. In het bovendeel werd bij gelegenheid van het Zilveren huwelijksfeest 

(1912) een glas-in-lood gedenkingsraam geplaatst. 

4. Alkoof. Deze bevatte de kapstok, mahoniehouten linnenkast, brandkast en 

kerkboekenrek. 

5. Gang. Deze gaf van buitenaf toegang tot resp. de bovenetage, de winkel, de keuken en 

de werkplaats. 

6. Keuken. In het midden stond de geschilderde tafel waaromheen een aantal stoelen met 

rieten zitting en de rieten leunstoel van Pa. 

7. Deur naar de kelder; direct achter de deur een kast. 

8. Plee. 

9. Schouw. 

10. Pomp. 

11. Kelderrooster. 

12. Plee voor het personeel. 

13. Houten afdak met ijzer kolom.  

14. Optrekje van hout en glas ingericht als “donkere hamer”. 

15. Beerput. 

16. Perenboom (Winterjan) 

17. Appelboom (Goudrenet). 

18. Bestrating. 

19. Werkplaats. Met lange werkbank onder de twee ramen. Een ondergrondse buis met een 

fluitje aan elk uiteinde liep van de werkplaats naar de woonkamer voor gesprekken. 

20. Smidse.  

21. Steile houten trap naar de eerste etage. 

22. Afdak voor opberging van de ladders. Dichtbij stonden de mandfles met zoutzuur, de 

slijpsteen en het hakblok 

23. Afdak, later met doorgang naar de steeg van Okkerman. 

24. Vlierboom. 

25. Kroosjesboom van Goetheer. 

26. Bleek. 
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Handschrift van Bernard Antonius Reith 
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Ouders van Bernardus Antonius Reith 
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Christina Meulemeester (1862-1953) 
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LEVENSLOOP VAN CHRISTINA MEULEMEESTER (1862-1953) 

 

Het hier volgende verhaal is in 1977 opgesteld door Henk, Jan en Toon, drie zoons van 

Christina. We verschillen onderling nogal in geboortejaar en daardoor vullen onze herinneringen 

elkaar goed aan. We vermoeden dat de beschrijving heel wat beter zou zijn geslaagd, als een 

van onze zusters eraan had kunnen meewerken. Veel gegevens die in de stamboom en vooral in 

de biografie van Bernardus Antonius Reith zijn opgenomen, zullen kortheidshalve hier niet 

herhaald worden. 

 

Het gezin Meulemeester in Breukelen. Kleuterjaren van Christina  

Christina Catharina Maria Meulemeester werd op 22 februari 1862 te Breukelen-Nijenrode 

geboren. Zij werd in de Burgerlijke Stand met de twee eerste voornamen ingeschreven; 

vermoedelijk is bij de doop de naam Maria erbij gekomen; zij ondertekende altijd C.C.M. 

Zij bleef het enige kind uit het huwelijk van Pieter Gerardus Meulemeester (1836-1906), 

smid te Breukelen met Alida Johanna Maria de Haart (1836-1900). Christina miste de omgang 

met nabije familieleden, want zij had ook geen ooms of tantes met de naam Meulemeester. 

Immers haar grootvader Franciscus Gerardus Meulemeester (1801-1828), die in 1827 trouwde 

met Henrica Maria Grobben, leefde te kort om het verder te kunnen brengen dan een enkele 

zoon. Ook grootouders heeft Christina niet gekend, die waren alle vier al overleden voor zij werd 

geboren. 

Dit alles wordt hier opgehaald om begrijpelijk te maken dat Christina steeds trouw relaties 

onderhield met bepaald niet nauw verwante familieleden, zoals de zes Zwolse Meulemeesters, 

die verwant waren via een gemeenschappelijke overgrootvader en met de families De Haart en 

Grobben. Stambomen aangaande deze families of althans aanzetten daartoe bevinden zich in 

het familiearchief. Pieter Meulemeester en Alida de Haart trouwden voor de wet te Loenen op 

12 april 1861 en het huwelijk werd in de katholieke kerk St. Pancratius te Maarssen (deken 

Bijleveld) op 18 april 1861 ingezegend. Hun huis was bescheiden; het behoorde tot een buurt, 

genaamd het “Scheepje”, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg schuin tegenover de 

steenbakkerij van Bastert (die zelf op Cromwijck woonde). Het was niet ver van Maarssen, maar 

op grondgebied van Breukelen-Nijenrode. Christina bracht haar kleuter jaren in deze woning 

door. Over die periode is niets bekend.  

 

Jeugd en meisjesjaren (1867-1887) 

Op 7 mei 67 kocht Pieter Meulemeester de smederij met bovenwoning op Kaatsbaan 13 A te 

Maarsseveen, zo blijkt uit de koopakte van Hendrik van Hengstum, zonder beroep, te Ouden 

Rijn. Volgens het Bevolkingsregister verhuisde het gezin Meulemeester op 31 mei naar dit pand, 

maar mogelijk woonden zij er al eerder, want in de koopacte staat: Pieter Meulemeester, 

wonende te Maarssen. Veel Later heeft één van ons (Piet) de woning mogen bekijken; met een 

steile trap ging hij van de smederij naar boven; hij was onthutst door de kleinheid van de 

ruimtes en het gebrek aan accommodatie. Vermoedelijk was het toch voor die jaren een 

redelijke woning; immers, van 1903 tot 1950 heeft in dezelfde ruimtes de smid Schoonhoven 

met vrouw en minstens vijf kinderen gewoond. 

De foto's van moeder Alida laten een gezicht zien dat sterk gelijkt op haar kleinkind Maria; 

zij draagt op de foto's een kapothoedje met keelbanden en een halsketting met kruis. De oudste 

foto's van vader Pieter laten een donkere werkkleding en klompen zien, ofwel een fraai donker 
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pak met vest. Wij weten weinig van deze Meulemeester; vermoedelijk was hij een weetgierig 

man; hij las graag, was b.v. van de eerste jaargang (1868) af abonnee van de Katholieke 

Illustratie. De ingebonden en zorgvuldig bewaarde jaargangen, een statige reeks, werden ook 

door de kleinkinderen gretig gelezen, totdat ze in de twintiger jaren werden weggegeven aan 

wie ze maar hebben wou. De uitgever, De Spaarnestad, was niet belangstellend voor die 

kostelijke oude jaargangen vol houtgravures. 

Aangaande de lotgevallen van het gezin Meulemeester in de smidswoning is niets 

overgeleverd. Het staat vast dat Christina het lager onderwijs, gegeven door de Zusters van 

O.L. Vrouw van Amersfoort, volgde. De school was gevestigd in het verbouwde oude 

buitengoed Bruynenburg, toen behorend tot het gebied van het landgoed Endelhoven. Uit oude 

teksten is afgeleid dat al in 1843 in dit pand een pensionaat was gevestigd, misschien ook een 

bewaarschool. Het pensionaat zou in 1869 in een dagschool voor meisjes zijn omgezet. 

Endelhoven was gelegen ten zuiden van Vechtoever aan de Amsterdamse Straatweg te 

Maarssen. Het onderricht van Christina lag in hoofdzaak (misschien wel helemaal) in handen van 

zuster Calasance. Zuster Calasance (Henrica Gijsbertha van de Zande), werd geboren te Den 

Haag 10.4.1840. Zij werd postulante 1.6.1866; professie 22.11.1868; overleden te Maarssen 

20.1.1926. Wanneer zij in de Maarssense school begon mee te werken is niet bekend. Men mag 

aannemen dat hier een goed samenspel ontstond tussen een goede lerares en een intelligente, 

weetgierige leerlinge. Daarbij moeten wel de grondslagen zijn gelegd voor de blijvende 

algemene belangstelling en de latere geestelijke ontplooiing. De twee bleven bevriend. Christina 

gaf (in haar schooltijd of later?) onderwijs aan jongere of zwakkere leerlingen. Blijkbaar blonk ze 

wel uit. In die jaren kregen middenstandsmeisjes zelden nog onderwijs na de lagere school; zo 

zal het ook Christina zijn vergaan. Christina bleef een trouwe bezoekster van haar oude lerares, 

ook toen deze in ruste was en in het zusterklooster aan de Lange Gracht woonde. Jan herinnert 

zich dat hij ca. 1908 op bezoeken werd meegenomen en steeds tuurde naar de lange 

baardharen van de zuster. Er bestond in het ouderlijk huis een borduurwerk voorstellend 

Mariaboodschap, in ovale lijst, met de ondertekening Christina Meulemeester5. Dit zal wel gevolg 

geweest zijn van onderricht in kunstnaaldwerk op de zusterschool. 

 

Het groeiende gezin in de woning aan de Kaatsbaan (1887-1903) 

Omstreeks 1885 moet Bernardus met Christina hebben kennis gemaakt. Het tweetal trouwde op 

22 november 1837, te Maarsseveen voor de wet en in de parochiekerk St Pancratius te 

Maarssen, inzegening door pastoor Jongbloed. Ze namen hun intrek in de bovenwoning met 

winkel eronder Kaatsbaan 14 naast de smederij. 

Moe’s trouwportret vertoont een knappe jonge vrouw met een ernstig, regelmatig, kloek en 

rijp gezicht, versierd door een volle haardos. Zij was niet groot van postuur en had een goede 

lichaamshouding. Op latere foto’s zien we haar dagelijkse kleding, óf een japon óf een rok met 

blouse, meestal met een mooie schort eroverheen. De hals was altijd bedekt door een hoog 

boord, voorzien van baleintjes. Onzichtbaar was de zak met kleine benodigdheden, hangend aan 

een band om het middel onder de bovenrok. 

In dit geschrift zal Christina nu verder worden aangeduid als “Moe”. Die naam welke 

zorgzaamheid en binding en voortdurende aanwezigheid aangeeft, verdiende zij dubbel en 

 
5 Het borduurwerk in ovale lijst was in bezit van Hanne Reith in Maarssen (1934-2013), dochter van Toon 
Reith (1906-1991). Afmetingen HxB = 110x77 cm. Na haar overlijden is dit borduurwerk overgedragen 
aan Bernard A. Reith (1943). Zie Fotoarchief blz. 44 
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dwars. Het moet voor haar wel een onverwachte en grote overgang geweest zijn, negen 

kinderen voort te brengen en zeven tot volwassenheid naar lichaam en geest te leiden, terwijl zij 

in haar jeugd zo karig met familieleden was gezegend. Dat zij twee dochters heel jong verloor, 

heeft haar veel verdriet gedaan, vooral omdat naar haar vaste overtuiging een dochter (Maria, 

1888) overleed als gevolg van fouten van de vroedvrouw6. De zwaarte van de opgave waar zij 

voor stond, zal verder in dit geschrift aan de orde komen. 

 

Het complete gezin in de woning Breedstraat A 114, later nr. 7 (1903-1915) 

De verhuizing van Kaatsbaan naar Breedstraat had plaats in 1903. In de nieuwe woning werd 

het laatste kind (Toon) geboren; Moe was toen 44 jaar. Het gezin behoorde tot de Maarssense 

middenstand. Moe meende daarom dat men haar als “juffrouw” behoorde aan te spreken, 

“vrouw” was te laag en “mevrouw” bepaald te hoog. 

Moe was overtuigd godsdienstig, maar niet fanatiek of kwezelachtig. Haar leven was 

daarvan een afspiegeling, ook doordeweeks woonde zij dikwijls de mis bij; zij onderhield trouw 

de vasten- en onthoudingswet. Zij vond het vanzelfsprekend dat ook haar kinderen trouwe 

bezoekers van de mis en het lof op zondag, het mei-lof en het oktober-lof waren. Denkelijk zijn 

alle jongens van het gezin misdienaar geweest. Op een verjaardag van Toon kwamen alle 

misdienaars op bezoek. Gerard Weerden, die als Benedictijner pater in Afrika zou werken, deed 

een “mis” in de “donkere kamer” in de tuin. De kruinschering was een wit rond kartonnetje 

gehecht aan zijn pet. 

Moe overhoorde onze catechismusvragen. Dat het gezin elke avond vijf tientjes van de 

rozenkrans (later drie of twee) bad, lag in de lijn. Moe was bang voor onweer en vond er rust in, 

met wijwater het huis door te lopen en te sprenkelen, bij elke lichtflits een kruis slaand. 

Zondag’s na de Hoogmis werd het gezin getrakteerd op koffie met een koekje tezamen met 

Moe’s resumé van de preek; wat de kinderen in de kerk ontging, kregen ze thuis. 

Uit dit alles zal wel duidelijk zijn, dat onder Moe’s leiding de geboden Gods en van de Kerk 

zeer zorgvuldig werden nageleefd. Daarbij kwamen nog de gebruikelijke regels zoals elk gezin 

die kent. Een enkel voorbeeld: Henk en Piet bouwden een donkere kamer in de tuin, want de 

fotografie, toen nog piepjong, werd vooral door Henk druk bedreven. Maar Moe stak er een 

stokje voor, als er meisjes meegingen in de doka of toen Beb in het zomerhuisje een portret van 

To Brouwer maakte7. De kinderen vonden dat dit allemaal zo hoorde, althans in hun jonge 

jaren. 

Een apart probleem vormden de contacten met niet-katholieken. Moe en Pa waren goed 

bevriend met de joodse familie Kuyt en zij leerden eerbied te hebben voor het geloof van 

anderen, maar zij waren bezorgd als de kinderen vriendschappen aanknoopten met niet-

katholieken, bijvoorbeeld toen Piet en Henk lid werden van het neutrale “Zang en Vriendschap”, 

of toen Beb optrok met de studievrienden Tom Posthuma en Piet van Stam en met de kinderen 

van Becker en Hageman. Daarom was Moe het er helemaal mee eens dat een deputatie van 

jonge katholieken, waaronder ook Reithen, bij pastoor Ariëns (die in 1908 pastoor te Maarssen 

 
6 Volgens de stamboomgegevens overleden twee meisje kort na de geboorte. Maria in 1888, 45 dagen er 

na en Johanna Maria in 1901, 1 dag er na. 
7 De betreffende tekening was in bezit van Frank Reith (1931), zoon van Piet Reith (1890-1975). In 2016 
vertelde Frank dat er nogal wat commotie over de tekening van zijn moeder bestond. In latere jaren heeft 

de prachtige tekening bij Frank en zijn vrouw Charlotte in de VS aan de muur gehangen. Weer terug in 
Nederland kwamen Beb en Co wel eens bij hen langs. Frank werd dan gevraagd om de afbeelding tijdelijk 

weg te halen, zodat tante Co het niet zou zien. Zie fotoarchief blz. 48. 
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werd, ook voor het gezin Reith een belangrijke gebeurtenis) pleitte voor een R.K. “Toneelgroep” 

en een R.K. Dansclub, waarvoor Ariëns zwichtte. Bij het eerste slotbal prees Ariëns in een 

toespraak de ijver van de dansmeester, met de meesterlijke toevoeging: “een betere zaak 

waardig”. 

Bij Moe’ s christelijke gezindheid paste dat zij geen bedelaar zonder een centje van de deur 

liet weggaan. Hoewel er in de eerste jaren weinig was weg te geven, bezocht zij armen in het 

dorp, evenals eenzamen en zieken. Denkelijk was het om opvoedkundige reden dat zij de 

kinderen de cent of de boterham naar de deur liet brengen en de soep of de kleren aan de 

armen in het dorp. Zij was bereid mee te doen aan de Stille Aanbidding, in te treden in de Derde 

Orde van Sint Franciscus en functies te vervullen in de Mariavereniging (geheelonthouding van 

alcoholische dranken) en de Vrouwenbond. Maar zij kende haar grenzen: een kandidatuur voor 

de gemeenteraad wees zij af, tegen de zin van pastoor Ariëns. Bij haar traditioneel gelovige 

overtuiging paste een spontane angst voor niet-roomse lectuur: aan Jan werd lezen van een 

boek van Dostojewski verboden toen hij student was. 

Moe ging hartelijk met haar kinderen om, maar was niet aanhalig. Jan meent dat hij meer 

zijn moeder knuffelde dan omgekeerd. Alles wat met sekse te maken had, was in die tijden 

buiten de slaapkamer taboe, ook in ons gezin. Wanneer een vrouw in verwachting was, werd dit 

in zeer bedekte termen aangeduid, zodat we direct begrepen dat er iets geheimzinnigs aan de 

hand was. 

Moe was goed van humeur en opgewekt, levendig maar nooit uitbundig; waarom zij onder 

het werk nooit zong, is niet bekend. Zij was stabiel van karakter, hield zich trouw aan haar 

beginselen en normen en paste deze rustig, maar onwrikbaar toe. Toen ze drankbestrijdster was 

geworden (hoe kon het anders in de parochie van Ariëns), kwam er in het gezin nauwelijks 

alcoholische drank op tafel; Pa moest het maar stellen met één glaasje Samos of Madeira op 

zondag na de Hoogmis. Moe kon haar intenties wel eens kracht bijzetten; zo kon ze in onze 

jonge jaren wel de slof uitgooien en ons een tik op het achterwerk geven, zo nodig met de klep 

van de broek naar beneden. Later twijfelden we wel eens aan de “tactisch” methoden van Moe 

(een voorbeeld is de brief aan Alice (1935). 

Moe bevorderde dat Beb leraar tekenen werd, omdat hij daarmee “een zeker bestaan” 

kreeg; hoe Beb zelf hierover dacht, weten we niet, wel zijn we overtuigd dat hij een groot 

tekentalent had en in een vrijer leven wellicht een goed kunstenaar had kunnen worden. 

Men zegt, als mensen ergens graag op bezoek komen, is dit vooral dankzij de vrouw des 

huizes. Wel, dan was Moe als gastvrouw behoorlijk geslaagd. Vrienden en vriendinnen van de 

kinderen kwamen dikwijls over huis. Celis Becker, Jos van Kooten, Gerard Weerden, Marie 

Weerden, Til en Marinus Eglem, noem maar op. En dan de vrinden van Piet en Henk, Eef 

Sluyters, en Piet Waardijk, twee jonge onderwijzers, vrolijke knapen die bijna dagelijks over de 

vloer kwamen. Dikwijls kwam pastoor Ariëns binnenvallen in verband met verenigingszaken, bij 

voorkeur op onmogelijke tijden. Hij zag vermoedelijk in het gezin verschillende bruikbare 

hulpkrachten voor parochiewerk. Hij schokte Pa als hij dan de aangeboden sigaar doormidden 

brak of sneed om de helft voor later te bewaren. 

Een evenement was het bezoek van tante Antje Breteler Reith uit Cleveland in 1908. Een 

ander bezoek was minder aangenaam. Het moet wel ongeveer in 1915 geweest zijn dat een 

officier bij ons werd ingekwartierd. Des nachts was het een groot tumult in zijn kamer. De 

volgende morgen vond Moe afdrukken van handen in het stof onder het kabinet. Het waren 

duivelsklauwen, zei Moe, ik vond direct al dat die man een Mephistogezicht had. 



25 

Tot de telkens terugkerende gezelligheden in het gezin behoorden de pandoeravonden met 

bevriende echtparen, zoals met de Lammerdings, Jan van Rijn, Surings (lid Tweede Kamer). 

Dan waren er de verjaardagen, de viering van Oudejaarsavond en Vastenavond, de laatste met 

oliebollen en wafels uit het vijf harten tellende wafelijzer. En dan de grote feesten, zoals de 

Zilveren Bruiloft op 22.11.1912 met voordrachten, liedjes en toespraken van de kinderen en 

steeds met bijdragen van Moe en niet te vergeten de tumult veroorzakende wandplaten 

beschilderd door Bernard waarop een belangstellende heer verdacht veel leek op Kees 

Valkenstein, die belangstelling zou dan volgens geruchten Moe destijds hebben gegolden. De 

meeste wandplaten heeft Toon van de ondergang gered. 

Moe onderhield trouw de relaties met verre familieleden, dat werd al toegelicht. Dit gold bij 

voorbeeld tante Antje Wentink en haar dochter Aaltje die getrouwd was met de timmerman Ko 

de Wildt; en Tante Trees Dolmans, getrouwd met Kees de Rooy, oom Hein van Soest in Zuilen, 

oom Hueber in Leiden, zuster Aloysie Hueber van Soest en tante Mietje van Soest, getrouwd 

met Thijs Bruynen in Lisse. Haar hartsvriendin was echter mejuffrouw Marie van Hulst, 

schoonzus van Rein Hueber. 

Het vermoeden bestaat dat Moe eerder nog dan Pa ervoor zorgde dat de kinderen meer 

leerden dan wat de lagere school kon bieden. Piet en Henk kregen lessen in Frans en Duits van 

meester Konst en meester Tangelder, en Riet en Jan evenzo van meester Kees (Miltenburg). Er 

zat climax in, vast wel omdat de financiën meer toelieten: Piet volgde niet meer dan de lagere 

school (hij verwierf zichzelf een brede algemene ontwikkeling in latere jaren), Henk volgde de 

“normaalschool” zoals de opleiding tot onderwijzer toen genoemd werd, de andere jongens de 

HBS-hogere burgerschool, bovendien Bernard de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Alice 

ging naar pensionaat voor de opleiding tot onderwijzeres bij de Ursulinen te Boxtel, Jan naar de 

Universiteit van Utrecht en Toon naar de Handelsschool. Het was een muzikaal gezin: Piet, Riet 

en Jan kregen pianoles, Piet orgelles, Beb vioolles, Alice en Riet zangles. Riet blonk uit en trad in 

het publiek op in de Harmonie toen zij in een trio van Haydn de pianopartij speelde. 

Moe en Pa waren in deze richtingen zelf niet actief, hoewel zij vroeger een weinig piano 

heeft gespeeld en op een feestje heel goed “Cambrinus en zijn bier” als soliste zong. Ze 

luisterden wel graag naar de prestaties, des zondags na de hoogmis en op vele avonden. Soms 

concerteerden gasten mee, zoals Nico van Wensen, tenor en Frans Hoosemans, bariton en 

mijnheer Heek en Celis Becker, viool. 

In het gezin werd vrij veel gelezen. Pa zijn krant Het Centrum, Moe historische romans, 

zoals De Strijd om Rome, Ben Hur, Cosimo dei Medici, De Ponjaard van de Vesuvius, Columbus, 

Cortez, Pizarro, Tenochtitlan, de werken van Fritz Reuter en Melati van Java, Het Oude Verbond 

met platen van Gustave Doré, De Kruistochten, eveneens door Doré geïllustreerd en dan nog 

godsdienstige lectuur. Boekjes met voorspellingen, o.a. van Catherina van Emmerich, waren 

weggestopt bij het handschrift dat een medium had geschreven tijdens een spiritistische seance 

dat Piet had meegebracht. In de schemering was het lezen afgelopen, want we moesten lang 

soebatten voor de lamp werd aangestoken; die kostte geld. 

Moe had gevoel voor taal. Zij sprak en schreef een gaaf Nederlands. Zij kon lange 

gedichten, gememoriseerd bij zuster Calasance, uit het hoofd opzeggen, of bijvoorbeeld uit het 

“Kriekende Kriekske” van pater van Meurs, De Duivel in Salamanca en Christene Ziele, en het 

Sermoen van Pater Brom (zie bijlage). Zij maakte zelf klinkende gedichten bij feesten en andere 

gelegenheden (zie het Fritz Reuter gedicht in een bijlage). Moe probeerde denkelijk om Pa een 

plezier te doen soms in Needs dialect te praten, maar Pa keek dan bedenkelijk. Zij gebruikte 
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veel spreekwoorden en overgeleverde vaste zegswijzen, b.v. “Onze Lieve Heer is geen 

gortenteller”. “’t Wordt duister mijn Roosje”. Als een kind een grapje uithaalde om haar ertussen 

te nemen, riep ze “O, jij oliekoop”. De oliekoop was midden 19de eeuw de oliehandelaar, berucht 

om zijn bedrieglijke praktijken. Of: “Alle vrachtjes lichten, zei de schipper, en gooide zijn vrouw 

overboord”. Of bij uitdelen: “ieder wat, van ‘t kalf z’n gat” en “Kinderen die vragen, worden 

overgeslagen”. En bij toekomstplannen: “Als ‘t Godje belieft”. 

Moe hield ervan gewone dingen te zeggen in boekentaal, om wat kleur aan het gesprek te 

geven, maar dit viel wel eens verkeerd, b.v. toen ze tegen een schoondochter zei: “en, hoe gaat 

het met je heer en meester?”. De kinderen leerden veel versjes, b.v. “een twee drie vier vijf, de 

bakker sloeg zijn wijf”. Maar vooral gedichten bij verjaardagen, ingestudeerd bij de zusters, 

compleet met goede klemtonen en wijsvingertje opsteken. 

Moe schreef trouw brieven aan kinderen en familieleden. Van de buitenlandse reizen 

werden dagboeken geschreven, versierd met foto's en prentbriefkaarten (ansichten zeiden we 

toen). Het verhaal van de Lourdesreis werd in vergaderingen voorgelezen. 

Als we, op dit punt in het levensverhaal gekomen, terugzien, dan beseffen we dat Moe 

evenals zovele andere huismoeders in die dagen een zware taak vervulde. We releveren de 

negen zwangerschappen, het grootbrengen van zeven kinderen en de zorg voor de laatste 

levensjaren van de ouders (Pieter Meulemeester was patiënt lijdend aan kaakkanker). Het huis 

was altijd schoon en ordelijk. De Grote Schoonmaak tegen Pasen was een intensieve wasbeurt 

van zolder tot kelder; de knechts zetten de secretaire, piano en kachel van de kamer buiten op 

de “steentjes” en de kachel kwam niet meer terug, ook al was het bitterkoud, want “een beetje 

kou lijden was heel gezond”. Moe stond op tijd in de keuken om het eten klaar te maken op het 

kolenfornuis of op de driepits petroleumtoestellen. Dan was er de bordenwas, nieuwe kleren op 

de trapnaaimachine, maar meer nog kleren verstellen, kousen stoppen, de zaterdagavond 

wasbeurt van alle kinderen in een gegalvaniseerde teil, netjes met hemdje aan. 

De vrouw van een koperslager met werkplaats en winkel van huishoudelijke artikelen, 

schroeven en draadnagels had echter nog extra taken. Zij moest de klanten meestal bedienen 

en mocht Pa er alleen bij halen als de met inkt op een pan geschreven prijs onleesbaar was 

geworden. Zij moest de klanten te vriend houden door levensmiddelen bij hen te kopen: ze liet 

de kinderen, telkens gedurende een week, brood halen bij de bakkers Thiers, van Velzen, 

Oudhof, TerveIden of van ‘t Hof, telkens voor een maand kwam melkboer van ZijI of Ros aan de 

deur, en de bestellingen van vlees “op het boekje!” gingen afwisselend naar Heinsius, Tebbens 

of van Amerongen. Er was nog een andere taak: het bijhouden van de boekhouding, want wie 

zichzelf respecteerde kocht op rekening. Ook de werkplaats bracht administratie mee. 

Men kan zich voorstellen dat huisdieren, die nu eenmaal extra werk bezorgen, niet favoriet 

waren. Moe aanvaarde poezen in huis, zoals Pitouchki (1919), en konijnen in de tuin. 

Jarenlang werd Moe geholpen door een “meid” voor dag en nacht, zoals Cor van de Belt, 

Rika de Bruin, Riek van Kooten, Martha Krause (uit midden Duitsland), Ciska Klarenbeek en 

Jeanne de Bont. Eens per week kwam de wasvrouw, o.a. Bet Tukker, Ka Bliekendaal, die Ka 

Kwik genoemd werd, en vrouw Vervat. Vrouw Oostveen kwam om wafelen te bakken. 

Moe wist tijd over te houden voor werk in het verenigingsleven. Het was knap dat zij bij al 

deze beslommeringen zo goed geestelijk meegroeide met het gezin en dat zij tijd vond voor 

vormende lectuur en gesprekken met bezoekers, waaronder niet onbelangrijke zoals pastoor 

Ariëns en het kamerlid Suring. Zo bereikte zij een peil van algemene ontwikkeling dat uitstak 

boven de toenmalige middelmaat. Maar er was bepaald geen tijd en geld beschikbaar voor 
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hobby’s, borduren, bewerkelijke of dure gerechten, aardige kostuums of veel sieraden. Moe was 

verlekkerd op vruchten, b.v. rode bessen, en zure groenten en veel azijn op de boerenkool, 

maar daar bleef het bij wat aangaat het lekkere eten. Van haar hand was afkomstig een op 

textiel ondergrond met kruissteek opgebracht bruin hert in een bos, dat jarenlang als schilderij 

in de mooie kamer boven hing. 

Terugziend op deze levenshouding en arbeidzaamheid kunnen we met volle overtuiging 

verklaren dat Moe voldeed aan de Bijbelse beschrijving van de “sterke vrouw”. 

 

De kinderen vliegen uit. De laatste jaren op Breedstraat 7 (1915-1931) 

Dikwijls wordt een groot gezin snel weer klein. zo ook hier. Het begon met Alice die al in 1903 

naar pensionaat ging. Ongeveer 1914 vertrok Piet naar Weert. Henk trouwde in 1916, Beb in 

1918, Piet in 1920, Marie in 1921, Toon in 1931. Beb ging al in 1915 naar Eindhoven en Jan in 

1922 op kamers in Utrecht. Deze gebeurtenissen brachten gezellige verlovingsfeesten en 

bruiloften mee. 

In deze periode kwam Pa tot een rustiger bestaan. De werkplaats was omgezet in de 

kopergieterij van Piet en de winkel werd beheerd door Toon. Omdat Pa mededirecteur van de 

N.V. Kopergieterij Maarssen was gemaakt, wandelde hij dagelijks naar de fabriek aan de 

Kanaaldijk. 

Moe kon echt genieten van de vrije natuur en wandelingen. Elke droge zondag wandelde 

het gezin rond de “schepemakerij”, ook wel de “punt” genoemd; de Binnenweg was toen nog 

heel landelijk en de Amsterdamse Straatweg doodkalm. Of we wandelden langs deze Straatweg 

voorbij het kerkhof tot aan Vredenhoef ofwel door de Lanen en langs de Vecht terug, dit laatste 

ging dan Heuvelsoord om of door ‘t Timmermans laantje. 

Reizen was voor Moe het toppunt van genoegen. Gedurende veel jaren konden voor die tijd 

grotere reizen er niet op overschieten. Moe maakte kleine reisjes, meestal zonder Pa, voor een 

dagje familiebezoek naar Soest, Lisse of Leiden. De eerste buitenlandse vakantiereis met Pa, het 

echtpaar Konst en Henk naar Rijn- en Ahrdal (1912). Daarna volgden de Lourdes reis (1922) 

met Alice, Jo Meulemeester en Mevrouw Rutten; de vakantie in hotel Barendsma in Heeze 

(1926) en de reis naar Luxemburg (1928) met Pa, Beb, Co, Piet en Mies Lautenslager en Jan. 

 

Genieten van de levensavond (1931-1940) 

Toen de kinderen hun “bestemming hadden gevonden” konden Pa en Moe samen in vrede en 

gezondheid genieten van de rust in hun nieuwe huis Parkweg 22 A. Zorgen in verband met de 

kinderen bleven hun niet bespaard. Eerst moet dan in herinnering gebracht worden dat Moe het 

verlies van haar jongste en misschien wel meest beminde dochter Marie, die in 1925 in het 

kraambed stierf, nooit geheel te boven is gekomen. Haar levensavond werd overschaduwd door 

het wederzijds slechte begrijpen en de daaruit voortspruitende moeilijkheden met de tot 1936 

vlakbij wonende schoondochter. Dan waren er bezorgdheden over ziekten van Co, de verloving 

van Jan met een Hongaarse en kloosterperikelen van Alice. Och, het waren misschien niet 

ergere dan de gebruikelijke problemen van een moeder en men kan het erop houden dat Moe 

de vrede in gezondheid samen met Pa echt genoot. Bovendien was er het plezier met de 

kleinkinderen, vooral met de dichtstbij wonende kinderen van Piet en Toon; en de vreugden 

beleefd aan de bezoeken van Toos uit Heerlen die zo sterk geleek op Marie. 

Het hoogtepunt van het familieleven in die jaren was zonder twijfel de Gouden Bruiloft 

(22.2.1937), zowaar bezocht door Oom Gerard en Tante Marie uit Neede en Oom Hendrik uit 
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Baarn. Onverwachts verschenen ook Jo en Piet Meulemeester uit Zwolle op het feest dat toen 

stormde van vreugde. Moe danste dapper en lang. 

 

De laatste levensjaren alleen (1940-1953) 

Pa overleed in 1940. Moe verhuisde in september 1944 om redenen van verzorging en voeding 

in die moeilijke oorlogsjaren naar het damespension in het klooster van de zusters van 

Amersfoort, gelegen aan de Lange Gracht. Alice, toen onderwijzeres in Klazinaveen? (later in 

Dongen, waar zij op 6.1.1962 op pensioen ging) kocht van Moe het huis Parkweg 22 A voor F. 

6000, een bedrag dat sommige kinderen te laag vonden. Alice verhuurde het huis aan de familie 

Graafhorst, maar kreeg onmin met hen. Toen stelde Alice aan Moe voor terug te keren naar 

Parkweg 22 A, maar dan zo dat de familie Jütte in een helft van het huis zou wonen en 

huishoudelijk werk en de maaltijden voor Moe zou bezorgen, uiteraard tegen maandelijkse 

vergoeding vanwege Moe. Zo betrok Moe in augustus weer haar vroegere woning  

Moe was altijd een kerngezonde vrouw  geweest, hoewel ze dikwijls onder matig-ernstige 

soms pijnlijke kwaaltjes zoals dove vingers, belroos, hemorroïden en negenoog moest lijden. 'Ze 

probeerde veel zelf te cureren; reuma van de schouders werd behandeld met Thermogene 

Watten die eerst met Eau de Cologne waren besprenkeld; moeilijke stoelgang werd jarenlang 

bestreden met Franz Joseph Hunyadi bitterwater of bitterzout. Moe kon slecht tegen hitte; na 

een hete zomerdag en een onweersbui liep zij graag op blote voeten op het natte straatje 

achter het huis of zat zij buiten met de voeten in een teiltje water. 

Moe bleef helder van geest tot in 1952. Haar geheugen liet haar niet in de steek. Als 

88-jarige kon ze Monseigneur Rientjes, de geschiedkundige pastoor van Maarssen, 

gebeurtenissen en toestanden van jaren her in het dorp uit de doeken doen. Haar gehoor bleef 

goed en zij kon in haar laatste levensjaar, lezen, zij het dan met behulp van een loep, en zij kon 

redelijk ver zien. 

In 1952 had Moe een lichte hersenbloeding (attack). Toevallig was internist Kees Reith op 

bezoek. Moe zei: “Er gebeurt iets met me” en Kees zag wat er aan de hand was. Het bleek dat 

Moe lichamelijk weinig schade had opgelopen maar ze was sindsdien goedaardig dement. Voor 

haar verzorging kwam Jeanne Baars uit Badhoevedorp, een trouvaille, want deze zorgde met 

grote toewijding voor Moe tot haar dood (zie haar brief onder de bijlagen). 

Einde 1952 werd Moe geleidelijk meer bedlegerig. Ze werd niet lastig, had geen nare 

kwalen, luisterde veel naar de radio (liefst naar dominees zei ze met een lachje), was blij met 

bezoek en trachtte dan nog grapjes te verkopen. Begin 1953 geraakte zij bepaald uitgeput. Op 

1 maart 1953 eindigde haar bewonderenswaard leven op deze aarde. 
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BIJLAGEN 

 

Aanbiedingsgedicht, door Moe gemaakt en opgeschreven ter begeleiding van de 

werken van Fritz Reuter. “Sermoen van Pater Brom”, door Moe uit het geheugen 

opgeschreven in ca 1950. 
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Brief van Jeanne Baars aan Alice, van omstreeks januari 1953 
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Codicil van Christina 
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Handschrift van Christina 
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FOTO’S UIT HET FAMILIE ARCHIEF 

 

 

  

 

 
 

Bernardus A. Reith en Christina Meulemeester ca.1925 

Bernardus A. Reith en Christina Meulemeester 
Vermoedelijk als bruid en bruidegom 1887 
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Alida Johanna Maria de Haart en Petrus Gerardus Meulemeester (1828-1906), 

ouders van Christina Catharina Maria (midden) 
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Foto 1895. De hoepel van Piet is gesmeed door zijn grootvader. 

Van L naar R: Petrus G. Meulemeester, jongetje Piet G.F. Reith, Bernardus A. Reith, Alida de Haart, Henk 

Reith bij haar op schoot, Christine Meulemeester, Bernard A.J. Reith (later Beb genoemd) 
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Ovaal borduurwerk van Christina Meulemeester 1887 

Afmetingen H x B = 110 cm x 77 cm 
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Van L naar R: Maria, Beb, Alice, Henk, Piet. Ca. 1900 
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Bernard A. Reith met zijn zoon Jan ca. 1920. Achtergrond de werkplaats 

 

 

 
 

Bernard A. Reith en Christina Meulemeester met secretaire op achtergrond 

22 november 1927 
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Secretaire Hollands Empire bij Bernard A. Reith (1943) 

Foto februari 2022, Berkel en Rodenrijs 
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Tekening van To (Catharina) Brouwer, echtgenote van Piet Reith,  

gemaakt door Beb Reith ca. 1914 

 



49 

 
 

Van L naar R: Toon Reith, Jo Zomerdijk, Jan Brouwer, Bernardus A. Reith, Marie Reith, Henk Reith,  

Jan Reith, Christina Meulemeester, Alice Reith, Bernard Reith (Beb), Co Reith Lautenslager. 

 

 

 
 

Bernardus A. Reith ca. 1937 

 
 

Christina Meulemeester ca. 1937 
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Gezin Reith-Meulemeester foto. Van L naar R: Toon, Alice, Bernard (Beb), Christina, Piet, Henk 
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Stamboom 6 
Afstammelingen van Bernardus Antonius Reith (Maarssen) 
 
 

Generatie 3  Generatie 4  

 

    

  Ben 1921-1999  

Maria 1888-1888  Kees 1924  

Piet 1890-1975  Piet 1927  

  Ineke 1928  

  Frank 1931  

    

  Tiny 1918  

Henk 1892-1986  Theo 1919  

  Wies 1921-1981  

  Frans 1922-1999  

  Nel 1923  

  Bets 1926-1997  

  Maria 1926-1927  

Bernard 1894-1974  Fons 1927-1986  

Alice 1896-1971  Louis 1930  

Riet 1898-1925    

Johanna Maria 1901-1901  Tom 1935  

Jan 1902-1990  Monica 1936  

  Bruno 1938  

  Liesbeth 1941  

  Bernard 1943  

  Maarten 1946   

    

 

  Annelies 1932  

Toon 1906-1991  Hanne 1934  

  Hildegard 1935  

  Alfons 1939  

  Guus 1941  

  Paulus Josef 1946-1946  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

     
    Bernardus Antonius Reith (1856-1940) en C.C.M. 

Meulemeester (1862-1953) 
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Stamboom 6 (vervolg) 
 

Generatie 4  Generatie 5  Generatie 6 

       

  Annet 1959     

Ben 1921-1999  Nicolien 1961    VMM 

  Bernard 1962     

    Petrus 1953  VMV 

    Marijke 1955   

Kees 1924    Monica Maria 1956   

    Annelies 1957   

    Paul 1959-1960   

    Bas 1961  M 

    Tom 1963  MVM 

    Laetitia 1966   

    Wouter 1973   

  Bernard 1954    VVM 

Piet 1927  Waltherus Augustinus 1955     

  Emilius Cornelis 1956     

  Sophia Maria 1963     
       

Frank 1931  Nicole Elise 1958     

  Jessica Maria 1959     

Theo 1919  Juliette Charlotte 1961  Marjan 1946   

    Wilhelmus 1948-1948   

Frans 1922-1999    Jose 1950   

  Joannes Henricus 1953  Els 1951   

  Eric Maria 1956  Annemiek 1954   

  Ingrid Maria Petra 1958  Aloyse 1957   
       

Fons 1927-1986  Patty 1956     

  Raymond 1957    VM 

  Harry 1960    VMVM 
       

Louis 1930    Karen 1963   

    Tim 1964   

Tom 1935  Laurens 1963   Deborah 1966   

  Jeroen 1967  Shane 1975   
       

Bruno 1938  Saskia 1967     
       

Bernard 1943  Folkert 1969    MM 

  Maarten 1972     
       

Maarten 1946  Michiel Sujeet 1973     

  Catharina Juanita 1981     

Alfons 1939       

  Thalissa 1971     

  Mariska 1973     

  Paul 1978     
       

Guus 1941  Remke 1973     

  Froukje 1976     
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