








Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 85 Marie Al in de oorlog kreeg Piet verkering met Marie Jongerius.Haar ouders hadden een groentezaak gehad, eerst aan deBilitonkade en later in Oog in Al. Zij stond al vroeg in de zaaksamen met haar twee broers: Chris, die later naar Canada emi-greerde, en Giel, die later de zaak overnam. Haar ouders stier-ven kort na elkaar en op 14 jarige leeftijd was zij wees. Haaroom Jan Jongerius werd haar voogd en stuurde haar naar eenweeshuis. Marie hield het daar niet uit en smeekte haar oom haardaar uit te halen. Toen mocht ze helemaal intern in betrekking.Ze diende bijvoorbeeld een tijd bij de familie Strengers op deMaliebaan. Daar moest ze onder andere bedienen aan tafel meteen mooi schortje voor. Later heeft Marie jaren gediend bij &quot;deTurk&quot;, Hassan Tahsine Iskora Bey op huize Alenvelt. In feitewas hij een Armenier die in Istanbul de jongste dochter van defamilie van Bijlevelt, Pouwlina, ontmoette. Zij maakte vaakverre reizen soms in gezelschap van Kees Valkenstein. Zij waseerder getrouwd geweest met een Albanier, de heer Djemel.Tahsine trouwde met haar en woonde tot haar dood op huizeAlenvelt. Hij organiseerde soms op zondag feesten. Dan strooi-de hij met fruit in

de tuin of gaf de kinderen snoep en cadeau-tjes. De familie had in de kerk een eigen mooie bank met kus- Huwelijlisfoto van Piet Boeijen en Marie Jongerius op 16 juli1947. vroeg opstaan. Op zondag liep om 6 uur de wekker af want erwaren twee missen, de vroegmis om 7 uur en de hoogmis om 10uur. 's Middags was er om vier uur lof en in mei en oktober waser om 19 uur nog een oefening. Daarnaast waren er uitvaartmis-sen, huwelijksmissen, jubilea enz. Daarbij bestond nog klas-severschil. Je had een Ie, 2e en 3e klas op het gebied van klok-ken luiden en altaarversiering. Als er een rijke boer overleedkonden arme parochianen brood halen bij de koster. Al naargelang de grootte van het gezin kregen ze een drie- of eenzesponder. In de kerk hadden de arme mensen een specialeplaats helemaal achterin. Daar waren banken zonder leuning dieniets kosten. Piet en Marie in hun verlovingstijd. sentjes die altijd leeg bleef omdat PouwUna mensenschuw wasen haar man Moslim. Hij zat vaak in zijn theekoepel de koran telezen. Hoewel &quot;de Turk&quot; in het dorp bij sommigen een slechtenaam had - hij werd ten onrechte wel gezien als kinderlokker -heeft Marie het altijd erg goed bij hem gehad. Daarna heeftMarie nog gewerkt bij de heer Theo Sterk die aan het stalpleinvan

kasteel de Haar woonde. Marie logeerde vaak in de vakan-tie op boerderij Hinderstein bij de familie van haar moeder, degebroeders Vermeulen: oom Kees, oom Hannes, oom Jan entante Ant, die later blind werd. Daar heeft Piet haar leren kennenen als hij op bezoek wilde, liep hij zo door het land naar haar toe.Piet en Marie trouwden op 16 juU 1947. Dat was een slechte tijdwaarin nog veel op de bon was. Het echtpaar kreeg vijf kinde-ren: Marian, Peter, Margreet, Lucy en Giel. Piet was inmiddels na de oorlog chauffeur geworden op eenvrachtwagen van de Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek aan desluizen van het Merwedekanaal in Utrecht. (De huidige Cereolfabriek.) Dan reed hij met 5 ton veevoeder in zakken naar boe-ren. Daarna is hij op 1 januari 1956 zijn vader opgevolgd alskoster en begrafenisondernemer in Vleuten. Het was nog in detijd van de processies en priesterwijdingen. Met de twee dage-lijkse ochtendmissen en de zondagse diensten was het altijd De l(inderen Boeijen. Van linlis naar reclits: Lucy, Marian, Giel,Margreet en Peter.








