
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 79 door Veronique Voom-Verkleij Dorpsbewoners die ons wat te vertellen hebben... Joanna Jacolina (roepnaam Ans) Wessels werd in het voormalige Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht geboren op 30september 1949. Haar vader was Jacobus Wessels (roepnaam Kobus door velen afgekort tot Koop, geboren 13-10-1901, overleden 10-10-1987) en haar moeder was Anna Wessels-van Es (geboren 5-1-1906, overleden 14-7-1992).Haar ouders waren in 1933 al 16 jaar getrouwd toen zij het levenslicht aanschouwde. Ans was enigst kind. Zijwoonden op het gemaal achter in de polder Haarrijn aan de Thematerkade tussen Haarzuilens en Kockengen. Ambtenaar met een stuk in zijn BROEK Ans' vader kwam uit Veldhuizen. Dat hoordetoen onder Harmeien. Diens vader was altijdboerenknecht geweest. Ook Kobus Wesselsis boerenknecht geweest bij de familieVerhoef aan de Breudijk en bij Arie Versteegop boerderij Slotzicht in Haarzuilens. Bij zijnhuwelijk in 1933 kreeg hij de kans om op hetgemaal te komen. Hij kwam toen in dienstvan het waterschap. Het eerste gemaal dater stond was een stoomgemaal. Dat loosdeop de Haarrijn. Vroeger ging de uitwateringvan de Thematerpolder onder het Merwe-dekanaal door en

kwam bij restaurant &quot;DeOlifant&quot; via sluisdeuren in de Vecht uit. Als dewind verkeerd stond en de Vecht liep op enbleef hoog, kon Themaat niet lozen. Danwerd er ook niet meer uitgemalen en danging Themaat onder water. Later loosden zeop het Amsterdam- Rijnkanaal. Toen Ansnegen maanden oud was, werd het stoom- Op de rand van armoede Ans moeder kwam uit een groot Haars gezin. Opa en oma Van Es stier-ven binnen het jaar toen ze net in de 50 waren. De oudere kinderenmoesten toen weer zorgen voor de zes jongsten. Het gezin leefde opde rand van armoede. Ans moeder vertelde, toen ze vroeger nog alle-maal thuis waren, &quot;de eerste lichting&quot; met vader of moeder naar dekerk gingen. Als ze terug kwamen dan konden de anderen de schoe-nen, het jasje en de jurk weer aan zodat die ook weer netjes in de kerkkwamen. Met 13 jaar ging haar moeder naar Woerden in een dienstjewant, omdat ze een groot gezin hadden en veel daarvan meisjes waren,moest ze gaan werken in de huishouding. Ze was daar in de kost. Zeging dan zes weken werken en dan mocht ze een keer naar huis. Eenzusje van haar had altijd heimwee. Andere Haarse families waren ervaak wel van op de hoogte als er in dergelijke gezinnen armoede heer-ste. Het kwam dan ook wel eens

voor dat bakker Van Dommelen bij hunbrood kwam brengen en dan zei: &quot;Ik heb nog tien eieren gekregen.&quot; &quot;Envan wie heb je die dan gekregen?&quot; Dat mocht hij niet zeggen, maar laterkwamen ze er wel achter. Dan bleek dat er gewoon iemand was dievoor zo'n groot gezin wel iets kon missen en die uit medelijden tieneieren mee gaf aan de bakker. Van wie het kwam werd nooit gemeld.Er waren er zoveel vroeger die eigenlijk op de rand van armoede leef-den en die door giften van anderen het hoofd boven water hielden. De familie Van Es bij hun huis in het bos in de bocht van de Ockhuizerweg. Op de bovenste rij in het midden zien we Anna, demoeder van Ans. Zij was het vierde Idnd in het gezin. Links en rechts van de tafel zien we Anna's vader en moeder.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 80 en dan hadden ze brood en kruiken met drin-ken bij zich en de polsstok om over de sloot-jes te komen. Ze moest die stok steeds aan-geven en bij zich houden. De route had hijvooraf gepland. Om zo laat bij de eenden-kooi en zo laat aan de verbindingsweg naarMaarssen (de huidige Maarssenseweg). Zekonden niet verder met het bootje, i.v.m. eenduiker. Dus werd de hele handel uitgeladenen liep Ans verder mee tot aan de Het oude stoomgemaal vlak voor de sloop in 1950. De schoorsteen is alomgehaald. gemaal afgebroken en vervangen door een elektrisch gemaal. Toenkregen ze ook een nieuw huis. Ze hadden nog geen waterleiding engeen telefoon, maar wel elektriciteit vanwege het gemaal. De weg wasniet meer dan een karrenspoor en dat is later allemaal veranderd metde ruilverkaveling in 1958/1959. Kobus Wessels had geen dagtaakaan het werk voor het gemaal, maar hij had ook het onderhoud van allewatergangen waarbij alle duikers voor het waterpeil onderhoudenmoesten worden. Hij moest ook met de hand de schuiven bedienen dieher en der in de sloten stonden. Die draaide hij met een sleutel omhoogen omlaag. Het water moest een voorgeschreven peil hebben en hijmoest dat bedienen met

schuitjes. Naast het watergemaal was hij ookbelast met het onderhoud van de wegen, die toen meest grindwegenwaren. Hij vulde daar de gaten bij. Hij maakte ook altijd met de handde sloten schoon met de &quot;kantoord&quot; en &quot;haak&quot;. Als kind ging Ans ookheel vaak met hem mee als ze de vaart moesten schonen waarop hetgemaal stond. Dan nam hij ook een oom mee en dan hadden ze twaalfof veertien van die zeisen aan elkaar. Ze liepen dan ieder aan een kantvan het brede water en trokken die sloot schoon. En dat begon bij Ansvan de werf af richting de eendenkooi. Ze ging dan mee met het bootje Ans (1 jaar) op de trappen van het gemaal aande Thematerkade Kantonsweg (de Kantonnale weg). Thuisdraaide het gemaal en dan stond moeder ophet &quot;krooshek&quot; het vuil eruit te vissen als zehet aankon, want af en toe kwam er natuur-lijk wel erg veel tegelijk aangedreven. Nu zijner allemaal machines voor. Dat was vroegerniet. Kobus Wessels heeft zijn oude beroepvan boerenknecht nooit verloochend wantals het druk was, ging hij ook wel boerenhelpen. Alles ging met de hand. Grasmaaien,hooikeren en al zulk soort werk. En als hijdan het weerbericht hoorde en er kwamregen, dan wist hij niet welke buur hij heteerst moest gaan helpen. Ook Ans' moederheeft dat veel gedaan.

Hooikeren met hetpaard en de hooischudder met die vorkjesdaar achter. Ze hebben altijd boerenwerkgedaan. Ans' vader in het land, haar moederbij de familie Verhoef die op Ockhuizenwoonde. Daar hadden ze 12 kinderen, dusze konden de hulp van moeder goed gebrui-ken. Haar vader is bijna 40 jaar bij het water-schap geweest. Hij is doorgegaan tot zijn70ste, dus ze wisten dat hij een keer op zouhouden maar toen het zover was, was er nieteens een huis voor hem, er was niks. Ook de /mi' 1 ? ? ftl*«ar ?- ?- m ? Kobus Wessels schoont de sloten aan de Parkweg. De witte daggelders-huisjes stonden recht tegenover de Haarlaan waar nu de ingang van degolfbaan is.











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 85 ber 1963 zijn ze toen naar Vleuten gegaan. En toen kwamen ze van dehel in de hemel. Toen kregen ze buren. In die zelfde tijd kwam ze vande lagere school en ging naar de school voor Voortgezet lager onder-wijs (de VGLO-school). Dat was een leuke tijd. Ze leerde daar van allesop huishoudelijk gebied. Maar je kon er ook typen leren en een beetjeboekhouden. Ze was altijd iemand die graag in het huishouden werkte.Je leerde er koken en bakken en de ene week moest je op het elektri-sche fornuis koken en de andere week had je het gasfornuis. En ooknaaien en dat soort dingen. Het hoofd van de school was meesterGisbergen. Ans deed twee jaar VGLO-school. In het derde jaar had zegeen zin meer. Ze was 13 toen ze van school kwam, want ze was nogsteeds een vroege leerling natuurlijk. Dansles bij Cor Zeegers Het verenigingsleven van Ans bestond uit handbal. En als zij ging zwem-men dan ging ze naar het bad van Van Eden in Maarssen wantFletiomare in De Meern bestond nog niet. Toen Ans ongeveer 16 jaarwas mocht ze op zondagmiddag met haar club van Haarse meiden metde trein naar dansles in Utrecht. Dat was 's middags want 's avonds Klassefoto van de VGLO-school.

7e rij boven-aan van links naar rechts: Mia van Leusden,AH Versteeg, Ans Wessels, Sjaan de Rijk, Inekevan den Bosch, Wil Termeulen, ZusterTheresia Maria. 2e rij: Ans van Mourik, Theavan Ooijen, Wil Vermeulen, Wilhelmien vander Horst. 3e rij: Annie de Goeij, Gerda vanden Hoven, Mieke van Rooijen, Corrie van denBosch, ?. heel goed naar haar zin gehad. Ans ging danmet de fiets naar het dorp. Dan ging ze ver-der met de bus. Ze stapte bij bakker VanMunster in de Dorpsstraat (heette dat toennog, de Pastoor Ohllaan en deHindersteinlaan bestonden nog niet) op debus (van de Kabogarage aan deSchoolstraat) naar Utrecht en dan stapte zebij de Majellakerk uit. Ze liep het laatste stuktot vlak bij het militair hospitaal waar diemensen woonden. Dat was ze heel gauw beuwant dat duurde veel te lang. Als het regen-de was ze toch al nat als ze uit deVleuterweideweg bij de bushalte kwam. Danfietste ze door, want ook toen al was de busvaak niet op tijd. Ze werkte er iedere dag totzelfs zaterdags aan toe. Door de week van 9tot 5 en op zaterdag tot een uur of 1. Ze ver-diende zo'n zes gulden in de week. Ans vondhet er heel leuk met zo'n stel kinderen omhaar heen terwijl ze thuis maar alleen was.De vader van het gezin werkte bij deUtrechtse IJzerhandel, de VUIJ, en de moe-der

kwam van de boerderij dus dat was ookeen buitenmens. Dat klikte. Ze is daar weleen jaar of zes geweest. Op een gegevenmoment gingen die mensen verhuizen naarDe Bilt. Ze wilden haar heel graag houden enAns kon daar zelfs een kamer krijgen maardat kon ze haar vader en moeder niet aan-doen. Toen is ze gaan werken bij de familieKnippers in Laag Nieuwkoop als hulp in dehuishouding. Die hadden een loonbedrijf. Indie tijd heeft ze haar man leren kennen en zijnze getrouwd. Ze bleef wel werken bijKnippers en toen ze zwanger was bleef ze zo Het gemaal aan de Vleuterweideweg. Op de brug staat Theo de Goeij metzijn opel kadett. kwam ze niet weg. En haar ouders wisten precies hoe laat dansen afge-lopen was dus ze kon ook geen trein later komen. Alles wat vroegerkatholiek was, ging bij Zeegers op de Breedstraat op dansles. Dat wasde mogelijkheid dat je even onder het ouderlijke gezag uit was. Dat jeeven los was. Ans weet nog dat ze bij Zeegers een soiree hadden opeen zaterdagavond, terwijl er van de rk-kerk voor ouders en kindereniets te doen was in het Verenigingsgebouw (waar nu de woonstichtingin zit tegenover de rk-kerk). Ze vond het verschrikkelijk want ze wildezo graag naar dat dansen. Haar vader, die hoewel hij op leeftijd wasvroeger zelf ook van

feesten had gehouden, zorgde ervoor dat ze naarUtrecht kon naar dat dansfeest. Ze ging met de bus maar 's avondslaat reed er geen bus meer. Daarom hadden ze dat zo georganiseerddat slager van Rooijen, die ook een dochter had bij de club, de meidenin Utrecht ging halen. Ans' vader stond 's nachts om 1 uur op deBottensteinweg te wachten van waar ze weer met de fiets naar huisgingen. En dat waren de uitjes eigenlijk. Na de VGLO-school ging ze bijNico Borst, de boswachter, in de huishouding werken. Later ging ze inOog in Al bij familie Appelman werken. Daar hadden ze zes kinderen,waaronder twee tweelingen die nog ouder waren dan Ans. Die mensenhadden ook nog een nakomertje, waar ze een soort kindermeisje voorzochten die daarnaast ook huishoudelijk werk deed. Daar heeft ze het



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 86 lang doorwerken dat mevrouw Knippers haar zei: &quot;Ik vind het erg dat jeweggaat maar wanneer ga je want straks wordt het hier geboren.&quot; Maarook na de geboorte van haar eerste dochter heeft ze daar nog gewerkt. Van een bruiloft komt een bruiloft Ans heeft haar man, Theo de Goeij die uit Oud Zuilen kwam, leren ken-nen op het 12 en een half jarige bruiloftsfeest van Jan van Lint en zijnvrouw. De familie Van Lint woonde op de Vleuterweideweg dus warenburen. Theo was een neef van ze en een nichtje, Lida geheten, was eenvriendin van Ans. De vader en moeder van Theo waren uiteraard uitge-nodigd op het feest en Lida, die wist dat Theo zijn vader en moederaltijd bracht en haalde met de auto, zei tegen hem: &quot;Theo als je ze noukomt halen, kom dan wat eerder want ik weet nog een leuke vriendinvoor je.&quot; Theo voegde de daad bij het woord en kwam rijkelijk vroeg.Zodoende kon hij nog gezellig wat dansen met de daar aanwezigemeisjes en laat het nou meteen klikken met Ans! Theo vertelt: &quot;Ik reedaltijd voor mijn ouders. Mijn vader reed helemaal geen auto. Ik weetnog dat hij een bromfiets kreeg, nou dat was wat. Hij liep altijd en ver-der was hij gewoon paard en wagen gewend. Toen hij die bromfiets

pashad riep hij tegen de bromfiets ook ho, maar die stopte natuurlijk niet dusdat ging wel eens fout. Ja die mensen waren daar niet mee opgegroeid.&quot; De duvel en z'n ouwe moer Van alle baantjes die Ans heeft gehad hoefde ze geen kostgeld te beta-len. Ze mocht het zelf houden maar op een gegeven moment zei zezelf: &quot;Ik wil kostgeld gaan betalen.&quot; Haar vader zei: &quot;Ben je nou hele-maal gek.&quot; Maar haar moeder zei: &quot;Nee dat is wei goed.&quot; En toen zegingen trouwen en de sleutel hadden gekregen van het nieuwe huis,kwamen haar ouders met een hele grote wasmand en daar zat vanalles en nog wat in voor de uitzet: handdoeken, theedoeken, wasknij-pers, stoffer en blik, borstel, de duvel en z'n ouwe moer zat in diemand. Dat had haar moeder allemaal van dat geld dat ze dan zoge-naamd als kostgeld betaalde voor hen opgespaard. Ze trouwden op27 juni 1970. Ze kregen een huis in de wijk Nieuwe Vaart. Dat warende laatste premiewoningen die toen gebouwd werden in Vleuten. Vande heer Zwartkruis die gemeentesecretaris was maar ook bij het water-schap zat, hoorden ze dat die huizen gebouwd werden en toen werdhen aangeraden daar een huis te kopen ais ze in Vleuten wilden blijvenwonen, want daarna zou lange tijd niet meer gebouwd worden. Daarnazou Nijeveld in De

Meern worden ontwikkeld. De ouders van Ans von-den het verschrikkelijk als ze niet in Vleuten bleef. Ze kregen tweedochters, een in oktober 1971 en een in augustus 1973. Ans' vader enmoeder hebben daar nog heel veel jaren van kunnen genieten want zekwamen later in de Camphuysenstraat wonen in een bejaardenhuisje.Ze kwamen heel vaak even aan. Ans' vader heeft ontzettend veelgefietst met de oudste. Haar moeder kwam altijd voor de kleine werk-jes zoals aardappels schillen of wat naaien. Ze zijn in hoge ouderdomgestorven. Haar vader is 85 geworden en haar moeder 86. Theo: &quot;Diemensjes hebben heel wat gewerkt en toch zijn ze ook gelukkiggeweest. Maar de luxe van vandaag en de armoe van onze ouders, datheeft niks met geluk te maken. Tegenwoordig moet het allemaal meer,meer, meer. Het is allemaal zo'n verschil. Daarom benijd ik ze ook welvan vroeger hoor. Het is nooit dat jachtige geweest.&quot; Ans is, toen dekinderen ouder werden, weer gaan werken in de huishouding en datdoet ze nu nog. De meisjes zijn in Vleuten naar school gegaan en toennaar de Rientjesmavo in Maarssenbroek. Daarna zijn ze allebei nognaar de Meao (Middelbaar economisch en administratief onderwijs)gegaan en toen is de oudste gaan werken bij het transportbedrijf vanGoes. De tweede dochter is nog heao gaan

doen en die werkt bijVerder op de Utrechtse weg. Sinds april 2001 is Ans oma van een Trouwfoto van Ans Wessels en Theo de Goeij. kleindochter. Ze past sindsdien ook tweemiddagen en een hele dag op en ze vindt datontzettend leuk om te doen. Ze gaat datwerk in de huishouding daarom meer afbou-wen en meer haar tijd besteden aan haarkleinkind want dat vindt ze toch leuker. Maarbepaalde mensen bij wie ze al zoveel jarenkomt en ook een bepaalde band mee heeft,blijft ze wel bij werken. Dat is ook een beet-je om de sociale contacten. Verder is zeiemand die eigenlijk wel graag thuis is. Ze isniet zon mens dat overal op en in zit, watdat betreft is ze erg op zichzelf. &quot;Misschien,&quot;zegt ze, &quot;komt dat omdat wij ook altijd ergachteraf gewoond hebben. Ik weet het niet.&quot; Kobus en Anna Wessels.




