


Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 oktober 1985 347 Gezicht op het huis Welgelegen, nu Leidseweg 132. Foto E. A. van Blitz en Zn. ca 1925. Gemeente-archief Utrecht neg. nr. C 9.984. rijn, met Hijman Bart van Zijll, die ca1791 te Haastrecht was geboren alszoon van Egbert van Zijll en Maria vander Storm. Papa had voor een woninggezorgd en het paar nam zijn intrek ophet huis den Ham. Everdina van Hall stierf op 14 Maart1837 te Oudenrijn; haar overlijden werdaangegeven door de kasteleins Gerritvan Peer en Ferdinand Arnink. Het be-roep van de aangevers zal wel verbandhouden met de nabijheid van den Hom-mel. Joseph Leydel volgde haar op 22Augustus 1838; hij stierf eveneens opWelgelegen. De aangevers van zijnoverlijden waren de grondeigenaar Ber-nardus Jacobus Trompert en, weder-om, de kastelein Ferdinand Arnink.Toen de boedel geredderd was, beseftende dochters kennelijk dat zij toch ietsmoesten doen voor de man die hun oudevader (hij was 78 jaar geworden!) zijnlaatste, eenzame jaar had doorgehol-pen. Zij beloonden hem met eenweekgeld van f 4,- en dat &quot;zijn leven langgedurende&quot;. We moeten daar niet minover denken; het betekende een jaarin-komen van f 208,- en dat was meer daneen half

pastoorstractement in die tijd. Marcelis Kok Wie was nu Marcelis Kok?Hij werd op 21 September 1799 geborenop de buitenplaats Heemsmade, alszoon van Bernardus Kok en GijsjeWessels, en op diezelfde datum in de ka-tholieke kerk op 't Hoog gedoopt doorpastoor Adolf Teilegen.Bernardus was waarschijnlijk boeren-knecht op Heemsmade en ook Marcelisstaat in de boeken vermeld als &quot;arbei-der&quot; of &quot;werkman&quot;. Hij was dus ca 38jaar toen hij zijn verzorgende taak ver-vulde. Het bevolkingsregister wordt in Vleu-ten bijgehouden sinds 1850. Tussen datjaar en 1865 woonde hij, ongehuwd, ophet adres Wijk A no. 176(tegenwoordigSchoolstraat 15), samen met zijnmoeder Gijsberta Wessels, die weduwewas. Waar en wanneer zijn vaderoverleed heb ik niet kunnen vinden.Zijn moeder overleed op 8 Mei 1852 op90-jarige leeftijd te Vleuten. Zij was ge-boortig van Maarsseveen, een dochtervan Thomas Wessels en Maria vanRossum. Vermoedelijk is Marcelis ookomstreeks die tijd verhuisd naar Wijk Ano. 93 (tegenwoordig Dorpsstraat 32). Er staat aangetekend dat hij op 8 Mei1883 vertrok naar Utrecht, maar daarheb ik hem niet terug kunnen vinden.Intussen waren Jacoba Maria Leydel enhaar man Hijman Bart van Zijl al langoverleden, de eerste op 5 Augustus 1857te Velp en de laatste op 18

Juni 1864 te's-Gravenhage. Aannemende dat de uitbetaling van hetweekgeld gewoon door is gegaan, danmoet Marcelis daar minstens 45 jaarlang profijt van hebben gehad; hij incas-seerde dan in totaal f 9.360,-. m




