


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 47 ouders van zijn vrouw woonde en verkreegdaarbij de grond ten westen ervan. De inarmoede geraakte man huurde zijn voormali-ge bezit terug. Om enig geldelijk tegoed tebeleggen, besloot de Diaconie in 1781 een'twee onder 1 dak' woning te bouwen op dielege plek ten westen. Toen Isaak in 1795 hetlinkerdeel huurde, was het een relatief nieuwhuis. Uiteindelijk koopt zoon Ary het pand vrijplotseling in 1838. Hiervoor was een reden.De kerk zat met een krot van een pastorie enonvoldoende middelen om te repareren. Arybood aan om het huis dat hij huurde tekopen, en om daarmee de armslag te biedenvoor de broodnodige reparaties aan de pas-torie op de oosthoek van de Woerdlaan (toenKleiweg) en de Zandweg. Uiteindelijk blijkendie f. 800,- onvoldoende om de pastorie ade-quaat te verbeteren. Niemand wilde de kerkhelpen, waarop de kerk besloot een brand-brief te zenden aan de Koning Willem I.Daarin wordt gewag gemaakt van de bereid-willige aankoop van Ary, en het onvoldoendeeffect ervan. Ik zal de gehele geschiedenisbesparen, maar uiteindelijk komt de Koningmet f. 3000,- over de brug voor een nieuwepastorie. Binnen de ontwikkeling van Leidsche

Rijnmoest over het perceel grond een fietspadkomen om het zogenaamde 'KleinArcheologiepark' te ontsluiten naar deZandweg. Ik verzocht aan het hoofd uitvoe-ring van het Projectbureau Leidsche Rijn aan-wezig te kunnen zijn bij de benodigde graaf-werkzaamheden. Ik was erg benieuwd of iknog gebruiksvoorwerpen van mijn eigenfamilie zou terugvinden. Men heeft mij allemogelijkheden gegeven, maar precies ophet tijdstip van de graafwerkzaamheden wasik op vakantie. Het geluk was echter dat deopzichter de afgegraven grond even aparthad gehouden en dat er voor hetPinksterweekeinde geen zand in de geul zouworden gestort. Bij terugkomst van vakantievond ik een mooie verse geul om aan te vallen. ?«^^??if^^^^S *'': ^ ^^^^^^KMBS^S^^H &quot;^ ? ?'' ~-_ -&quot; . iC&quot;*^^^^ Foto van waarschijlijk kort na de oorlog met op de achtergrond de tweerietgekapte huisjes waar het om draait. Rechts ernaast de nu nog bestaan-de diaconie huisjes! Hervormde gemeente De Meern en kwam ik achter de waarheid,maar daarover straks.Om het huis echt te kunnen aanwijzen was meernodig. Dat kwam toen ik de acte vond waarbij in 1855 hetzelfde huisdoor Ary de Heus weer werd terugverkocht aan de kerk. Dit keer voorf.900,-. In de acte werd duidelijk

dat alles handelde om kadastraalnummer A348. Het huis was gelokaliseerd. Toen ik die informatie bezat, reed ik, ergens in 1997, direct naar deZandweg om eindelijk het huis in ogenschouw te kunnen nemen en tefotograferen. Helaas trof ik nu juist op die plek een open gat aan. Ik De plankaart van Langerak. Daarop is ingetekend het fietspad dat over hetperceel gaat komen. kon nu alleen de plek aanwijzen, maar het huis was verdwenen. Viaweer een aantal telefoontjes lokaliseerde ik de toenmalige eigenaressevan de grond. En die kon me verblijden met 1 fotootje uit de oorlogs-tijd hoe de huisjes er ooit hebben uitgezien. Het huis zal er niet exactzo hebben uitgezien in 1795, maar het was in ieder geval oud. Zoals gezegd vond ik vele belangwekkende antwoorden in het boekvan Jac. De Bruijn. Ik vond daarin dat Ary vele tientallen jaren Ouderlingof Diaken was van de gemeente. Verder dat zijn vader Isaac, degenedie zich vanuit Schalwijk, via Veldhuizen in De Meern vestigde in 1795,al voor 1809 de twee boomgaardjes rond het huis huurde. Andere inte-ressante kost: de familie van zijn vrouw waren zijn directe buren. Ookvond ik dat de huisjes vrij nieuw waren toen hij zich er vestigde. DeKerk had in 1750 bij toeval de grond verkregen om een in

armoedegeraakte lid van de kerk te helpen. Men kocht het pandje waar later de Luchtfoto uit 1936 met de situatie rind deZandweg. Met een goed oog kunt u de bedoel-de huisjes zien. De boerderij van de familievan Oostrom is zichtbaar, links daarvan denunog bestaande 4 diconiehuisjes en linksdaarvan de rietgekapte pandjes.






