
Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 april 1984 184 Oude dorpsbewoners vertellen Op een gure woensdagavond In februari brachten wij een be-zoek aan de Lage Haarsedijk nr. 11 te Haarzullens, gelegennaast de plaats waar vroeger de Haarmolen, ook wel de&quot;plank&quot; genoemd, heeft gestaan. Wij belden aan bij de familieVan Zuijlen - Vulto. Wachtend op het opendoen, ontdektenwij in de voortuin nog de oude maalsteen van genoemde mo-len. Wij werden hartelijk ontvangen en onder het genot vaneen kop koffie vertelde ons de familie Van Zuijlen hun levens-verhaal. uit van de gemeenten Kockengen enVleuten-De Meern. Op dit moment is zijde oudste bewoonster van de Lage Haardie daar geboren en getogen is. Haar ge-boortehuis staat er overigens nog steedsen wordt thans bewoond door de fami-lie Vernooij. Stephanus W. van Zuijlen werd geborenop 24 maart 1895 te Papekop. Het gezintelde vier zoons en twee dochters.Cornelia H. Vulto werd geboren op 2september 1897 te Haarzuilens enmaakte deel uit van een gezin van negenkinderen (zes meisjes en drie jongens).Hun beide ouders waren kleine boeren.Toendertijd was het gebruikelijk datmen in de zelfde &quot;stand&quot; trouwde en al-dus

geschiedde ook bij hen in 1923. Zijkregen na 6 jaar hun eerste dochter. Ervolgden nog drie dochters en een zoon.De heer en mevrouw Van Zuijlen gin-gen, zoals de meeste kinderen van kleineboeren, direkt na de lagere school aanhet werk. De jongens als boerenknechten de meisjes als boerenmeid. In devolksmond werden deze meisjes van ge-middeld 11 jaar, vaatdoekenslikkers ge-noemd. De heer en mevrouw Van Zuijlen leer-den elkaar op 18- resp. 16-jarige leeftijdkennen bij boer Mans van Rooijen teVleuten, waar zij beiden werkten.Vorig jaar hebben zij hun zestig-jarigebruiloft gevierd. Hun levensavondbrengen zij nu door in een prachtiglandhuis, voorzien van alle gemakkenvan deze tijd. Dat hebben zij kunnen be-reiken met hard werken en zuinig leven.Zij zijn dan ook nooit op vakantie ge-weest. Een paspoort voor een reis naarhet buitenland was derhalve niet nodig.Als mevrouw Van Zuijlen zich echtereens moet legitimeren, gebruikt zedaarvoor haar persoonsbewijs uit deTweede Wereldoorlog. Vaatdoekenslikker Mevrouw Van Zuijlen werd als vaatdoe-kenslikker op 11-jarige leeftijd uitbe-steed aan mevrouw Berkensteijn, (demoeder van haar vriendinnetje Dina),die eveneens aan de Lage Haar woonde.Zij kreeg 1 kwartje per week en het sala-ris werd eens per jaar,

achteraf uitbe-taald. Haar werk bestond o.a. uit afwas-sen, klompen en ketels schuren, lampenen koper poetsen, vloeren vegen, met dehand de was doen en koeien melken.Leuk detail is, dat 's morgens bij haarbazin de ijzeren ketel boven het vuur doorMonique van Essen In 1946 kocht de familie Van Zuijlen hetom de restanten van de molen gelegenland en het daarbij behorende woonhuisvan de familie Berkensteijn. Aangezienhet woonhuis nog verhuurd was, heb-ben zij 10 jaar moeten wachten alvorenshet zelf te kunnen gaan bewonen. Oudste bewoner Ondanks het feit dat mevrouw VanZuijlen haar hele leven lang heeft ge-woond aan de Lagehaarsedijk (ook welde Lage Haar genoemd), heeft zij tochin twee verschillende gemeenten ge-woond. De Lage Haar maakte ooit deel De Haarmolen In de gezellig ingerichte huiskamer,hangt van de hand van Gert van Spanje,een prachtig schilderij van de Haarmo-len, toen deze nog in volle glorie zijnwieken door de wind ploegde. Deze ko-renmolen, die qua bouwstijl overigensleek op een watermolen, dateert uit deeerste helft van de 19e eeuw en was gele-gen bij de watergangen de &quot;Heycop&quot; ende &quot;Bijleveld&quot;. De aan- en afvoer vanhet te vermalen produkt geschiedde danook veelal per schip. De boeren lieten

ero.a. hun gerst tot varkensvoer verma-len. Rond 1907 werd de Haarmolendoor blikseminslag onherstelbaar ver-nield en is sinds die tijd langzaam in ver-val geraakt. De heer en mevrouw Van Zuijlen-Vulto bij hun 60-jarig huwelijksjubileum.










