
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 25 Smederijen in Vleuten en Haarzuilens door F.J.Scheepens Als vervolg op het artikel over de smederijen van De Meern in ons tijdschrift van maart 1998 geef ik een beschrijving van degeschiedenis van de Vleutense smederijen. Op de lijst van niet-argrarische ondernemers van 1889 (zie ons blad jg. 18 nr.1bIz. 8) is vermeld dat Vleuten drie smederijen had op de huisnrs. A34, A43 en A84. In Haarzuilens was toen geen smederijaanwezig. In de 17de en 18de eeuw daarentegen waren er smeden zowel in Vleuten als op De Haar en ze kwamen vaakvoor in dezelfde families, daarom heb ik ook De Haar bij het onderzoek betrokken. I De smederij op A34 van de familie Niessen (nuDorpsstraat 56) De familie Lenssinck eigenaar van de smederij van1847 tot 1896 In 1847 liet Bemardus Lenssinck, landbouwer en Mr.tim-merman op boerderij &quot;Ken U zelven&quot; aan de Vleutensche Wegin Vleuten (perceel A 643 groot 1 are 80 centiaren) een smederijbouwen aan een reeds bestaand woonhuis. Het is niet bekendwie de huurder van dit huis was en of hij het beroep van smid uitoefende'. Na het overlijden van Bemardus in 1864 werd zijn weduweAnna Verhoef eigenaresse tot haar dood in 1879.

Opvolgendeigenaar van de boerderij en smederij werd haar zoon GerardusHermanus Lenssinck, die gehuwd was met Geertruida de Goeij. Toen in 1891 Geertruida de Goeij overleed, werd een inven-taris van de bezittingen opgemaakt voor de vaststelling van suc-cessierechten. De familie t)ezat in Harmelen een boerderij met land, enigearbeiderswoningen, in Vleuten o.a. de boerderij &quot;Ken U zelven&quot; familiefoto Niessen uit ca 1915. Vooraan de kleinkinderen van links naar rechts: Arnold Selders, Heintje Selders, Anna Selders, Rookje Niessen (dochter van Dionisius), Andries Niessen (zoon van Arnoldus), Rookje Niessen (dochter van Cornelis), Gijsbert Niessen (zoon van Cornelis) de rij zittend v.l.n.r.: Anna Selders-Niessen, opa Arnoldus Niessen, oma Rookje Niessen-van Gelder, Berendien van Eldik-Niessen de eerste rij staand v.l.n.r.: Hanna Niessen (dochter van Dionisius), Antonie Niessen, Jacobus Selders, Hillegonda Niessen-van Barneveld (vrouw van Hendrik), Gerdina Niessen-van Alphen (vrouw van Dionisius), Dionisius Niessen, Maria Niessen-Bos (vrouw van Cornelis), Cornelis Niessen, Jan van Eldik de achterste rij staand v.l.n.r.: Willem Niessen, Henk Niessen, Jan Pieter Niessen, Susanna Niessen-Beukers (vrouw van Arnoldus), Arnoldus Niessen, oom Toon Niessen

en tante Kee Niessen-?


























