




















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1996. - Dl.16 11 Bertha Weerdestijn, wed.Johannes Kemp (1917-1935) van Bertha heeft na de dood van haar mannog achttien jaar het boerenbedrijf ge-leid. Op 20 februari 1930 verkochtBertha de boerderij met 16 ha 59 a 30 caland te Haarzuilens en 92 a 80 ca land teVleuten aan haar zoon Johannes Hendri-kus (Hannes) Kemp voor 39000 gulden.De koop ging na haar overlijden in. Op 2 januari 1935 verklaarde Berthade overeenkomst van 1930 echter te ont-binden en sluit nu een koopovereenkomstmet zoon Hannes voor 30000 gulden. Decrisisjaren eisten blijkbaar hun tol. Bertha overleed 15 januari 1937, op 10september 1937 is er boedelscheiding bijnotaris Swane te Utrecht. De erfgenamenzijn vijf kinderen en negen kleinkinderen(kinderen van de in 1921 overleden doch-ter Johanna Anna Kemp en Johannes Ber-nardus Lenssinck). Johannes Hendrikus (Hannes) Kemp(1935-1965) Johannes Henricus (Hannes) Kemp werdop Zorgwijk geboren in 1886, in 1919trouwde hij met Wilhelmina JohannaBunschoten uit Mijdrecht; uit dit huwe-lijk werden zes kinderen geboren. Hannes was een man met een sociaalhart voor de medemens. Zo was hij 33jaar armenmeester en 28 jaar hiervan te-vens voorzitter van het

armenbestuur vande R.K. kerk in Vleuten. Dat was in eentijd van grote werkeloosheid en bitterearmoede. Het was zijn taak de collecte-zakken te ledigen, de centen te tellen ende behoeftigen uit te betalen. Niet minder dan 60 jaar zong Hannes inhet parochieel zangkoor. Voor zijn trouwedienst werd hij pauselijk onderscheiden. In de oorlog had Hannes de moed omHenk Wieman 16 maanden in de boerde-rij te laten onderduiken. Henk werd alscommandant van de plaatselijke BS doorde Duitsers gezocht. Op de boerderijwaren veel wapens en munitie verstopt.Zijn kinderen namen aktief deel in hetverzet 30). Op 27 december 1965 hebbenHannes en zijn vrouw de boerderij ver-kocht aan hun jongste zoon AdrianusAntonius (Arie) Kemp. Arie Kemp (1965-1980) Op 16 mei 1980 verkochten Arie en zijnvrouw de boerderij met 15 ha 82 a 85 caland kad.nrs D 275 t/m 350 aan de koop-lieden T.Th. den Helder te Kockengen enL.D.Huisman te Woerden, die op dezelf-de dag doorverkochten aan H.D. van derVliet, winkelier te Maarssen. Afb. 6 Luchtfoto van boerderij Zorgwijk. afb. 7 Familiefoto uit 1931 t.g.v. het 12l/2-jarig huwelijksfeest van het bruidspaar Kemp-Bunschoten. Van links naar rechts Jo, vader, Wijnand de Wit, Bep, Cor, Opoe Kemp-Weer-destijn, Arie, moeder, Piet en Hans. Afb. 8

Familiefoto Kemp uit 1944 t.g.v. het zilveren huwelijk van het echtpaar Kemp-Bunschoten. Van links naar rechts staand, Arie, Piet, Jo, Bep, zittend, vader, Cor, moederen Hans.



























Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1996. - Dl.16 24 Figuur 1 Kaart van het door de Bijleveld afwateren-de gebied van het voormalige grootwater-schap Bijleveld en de Meemdijk, in 1836getekend door B.G.A. Pabst (RAU, TA nr159). Het noorden is boven. Het gedeeltevan de Bijleveld, dat vroeger bij de Kort-jaksebrug aan het einde van de Breudijkbegon en noordwestwaarts stroomde, isbuiten deze kaart gelaten. De oostelijkegrens werd gevormd door de binnen hetterritoir van het grootwaterschap gelegenMeemdijk tussen De Meem en de noorde-lijke IJsseldijk. De zuidelijke hoofdwater-kering bestond uit de noordelijke IJssel-dijk. In het westen werd het gebied be-grensd door de nog steeds tot het groot-waterschap van Woerden behorende Hol-landse kade, die tussen de noordelijke IJs-seldijk en het noordelijke einde van deBreudijk zigzaggend via de Haanwijker-dam (met sluis) langs Harmeien loopt. Vandaar af volgde de grens de buitenzijde vande Dorveldijk of Dorpeldijk met al zijnkronkelingen om de Harmelerwaard heennaar de Leidsche Rijn bij de Heldam (metsluis) en van dit punt af de Rijksstraatweg(hier Rijndijk geheten) tot aan de Meem-dijk bij De Meem. De oorspronkelijke pol-der Bijleveld is hier gesplitst in Bijlevelden Veldhuizen; Reijerscop is verdeeld inReijerescooper

Indijk en Reijerscoop. DeMiddelmolen heet hier Achtkantemolen,de Haanwijkerdammolen wordt Haanwij-kermolen genoemd. Dit laatste is onjuist:de aangrenzende polder Haanwijk lag wes-telijk van de Hollandse kade en bezat eeneigen windwatermolen (ook op de kaartaangegeven). Het op de kaart getekendegedeelte van de Bijleveld langs de oostzijdevan de Harmelenwaard is van oorsprongeen stukje restwater van de vroeger doorVleuten stromende Rijn geweest. ? ft APAaiT Figuur 1 Figuur 2 Fragment van de topografische kaart,schaal 1: 50.000, uitgave 1949. Het afwate-rende gebied van het voormalige groot wa-terschap Bijleveld en de Meemdijk is hier-op omgrensd door een zwarte stippel lijn.De watergang Bijleveld begon in Harmeienen liep ten westen van de Harmelerwaardnaar het einde van de Breudijk en vandaar af in de richting van Kockengen noord-west waarts. Van het gedeelte vanaf deBreudijk is alleen het eerste stukje op dekaart te zien. Figuur 2



































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1996. - Dl.16 41 Wie was burgemeester Heldewier Zoals uit het bovenstaande blijkt waren bur-gemeester Daniel O. Heldewier enChristiaan F.A. Gregory zwagers van elkaar. Dit echtpaar Hasselman-Van Son had 10kinderen, waarvan Caroline Suzette de 3een Adriana Johanna de 7e was. Deze twee zusters zorgden voor defamilierelatie, die tussen Heldewier enmijn familie ontstond, zoals uit het vervolgzal blijken. De 10 kinderen waren: 1.  Hendrik D.S. Hasselman, geborenKoedoes (Japara) op 11 juni 1846, rijks-landbouwleraar te Utrecht, overleden teUtrecht 12 november 1915. Hij huwde teBreda op 27 juni 1872 Maria C.S.E. PelsRijcken, geboren te Medemblik 26november 1849 en overleden te Utrecht 9januari 1928. 2.  Geertruida A. Hasselman, geboren teHerwijnen 9 april 1850, overleden te j Oosterbeek 27 maart 1935, gehuwd teZoelen 16 september 1870 met mrCornelis Gerlings, geboren te Utrecht 23april 1834, gemeente-ontvanger. 3.  Caroline Suzette Hasselman, geborente Zoelen 12 maart 1852, zie hiervoor. 4.  Maria A. Hasselman, geboren teZoelen 3 juni 1853, overleden teBrummen 23 maart 1938, gehuwd teZoelen 22 mei 1875 met Christiaan PelsRijcken (R.O.N.),

geboren te Breda 25augustus 1851, luitenant ter zee, dir.Arnhemse en Ooster Tramweg Mij.,overieden te Arnhem op 24 maart 1933. 5.  Eugenie N.C. Hasselman, geboren teZoelen op 20 augustus 1855, overleden teEgmond aan de Hoef op 12 december1937. 6.  Charlotte Hasselman, geboren teZoelen op 4 september 1859 en aldaaroverieden op 20 februari 1890. 7.  Adriana J. Hasselman, geboren teZoelen op 19 mei 1858, overleden teNijmegen op 25 augustus 1918, gehuwdte Zoelen op 24 februari 1883 metChristiaan Frederik Alexander Gregory,geboren te Arnhem op 19 april 1851,kapitein ter zee, overleden te Nijmegenop 25 april 1903. 8.  Louise C. Hasselman, geboren te Zoe-len op 7 maart 1862 en overleden te 's-Gravenhage op 23 december 1939,gehuwd te Zoelen op 4 augustus 1883met ir. Johannes van Dusseldorp(O.O.N.), geboren te Vlaardingen op 16januari 1857, stoommeelfabrikant, lidgemeenteraad en voorzitter Kamer vanKoophandel, overleden te 's-Gravenhageop 3 augustus 1938. 9.  Dirk C. Hasselman (O.O.N.), geborente Zoelen op 13 juli 1865, overledenaldaar op 18 september 1942, gehuwd teUtrecht op 2 mei 1893 met Elisabeth P.C.van Beuningen, geboren te Amsterdam3P 12 januari 1872. lO.Suzette Hasselman, geboren te

Zoelen3P 28 september 1868 en aldaar overle-den op 23 oktober 1900. Familiewapen Gregory. Nu de relatie tussen mijn familie en dezetwee zwagers. Genoemde Christiaan F.A. Gregory hadeen zoon Frederik A.A. Gregory, geboren teZoelen op 8 januari 1886, luitenant ter zee,directeur n.v. Zwolsche Biscuitfabriek v/hE. Helder en Co en lid van de AutohandelBerendsen en Co. en die te 's-Gravenhageoverleed op 3 september 1939. Hij huwdete Nijmegen op 27 februari 1912 metCatharina de Sauvage Nolting, geboren teAmsterdam op 28 november 1888, overle-den te Haarlem op 21 november 1951 endochter van Caspar W. de Sauvage Noltingen Heiltje Hesselink. Dit echtpaar had weereen zoon Ing. Christiaan F.A. Gregory,geboren te Nijmegen 8 januari 1914, werk-tuigbouwkundige bij Thomassen & Drijver-Verblifa n.v. te Deventer, oud-res.kapiteinder artillerie, die op 24 januari 1940 inDiepenveen huwde met Josephine A.Th.van Doominck, geboren te Colmschate op10 maart 1918, dochter van Pieter W. vanDoominck en Justine E.H. barones van derBorch tot Verwolde. Met hun dochterJustine CL. Gregory, geboren te Deventerop 3 mei 1941, fleuriste, huwde ik op 7 sep-tember 1968. Familiewapen Heldewier. De stamreeks van burgemeester

Heldewiervangt aan met: L Michael Heldewier, geboren in Bergen(Henegouwen) in 1563. Om geloofsrede-nen wijkt hij uit naar Keulen en vandaarnaar Frankfort a. Main. Daar vestigt hijzich als koopman en op 24 juni 1601 wordthij daar burger. Hij overlijdt voor 1627 entrouwt met Philippine de Mauregnault(1567-1622). n. Zijn zoon is Isaac Heldewier (1600-1638), leeriing bij Abraham de Mauregnaultte Keulen, later lakenhandelaar te Frankfurta. Main, die in 1627 in Keulen huwt metAnna Resteau (1602-1651).ni. Dan volgt Abraham Heldewier, (1630-1717), die in 1665 burger van Amsterdamwordt en eerst gehuwd is met AnnaBosman en na haar overlijden met Agnetade Hulter (1646-1723).rv. Hun zoon is Michiel Heldewier (1673-1758), koopman te Aleppo en thesaurierder Hollandsche Natie aldaar. Hij huwtJacobaMoller (1685-1750).V. Daarop volgt Mr. Johan A.W. Heldewier(1724-1759), advocaat voor den Hove vanHolland en kapitein burgerwacht Leiden.Hij trouwt met Martina Patijn (1720-1797).VL Hun zoon is Mr. Daniel M.G. Hel-dewier (1753-1822), veertigraad en burge-meester van Leiden van 1810 tot 1822, lidvan provinciale Staten van Zuid-Holland(1822) en vurig patriot. Hij trouwt metCharlotte C. Cox, vrouwe van Est enOpijnen (1763-1819).Dit

echtpaar heeft twee zonen, waarvan deoudste (Mr. Albert W.L.M. Heldewier) bijK.B. van 3 augustus 1835 nr 1 in de Ne-derlandse Adel wordt verheven met hetpredikaat jonkheer. VII. De tweede zoon is Charles D. Hel-dewier (1797-1869), kolonel-commandantder schutterij in Den Haag en lid van de ge-meenteraad aldaar. Hij trouwt met Fran-9oise CS. van Kerchem (1801-1888). FamiliewapenKits Nieuwenkamp. Met het bovenstaande is dus de onver-wachte relatie aangegeven met de voorma-lige burgemeester van een deel van onzegemeente, Daniel Ocker Heldewier. Een andere toevalligheid is, dat op 12februari 1910 een zuster van genoemdeCatharina de Sauvage Nolting, PetronellaL.M. de Sauvage Nolting, huwde met ds.Henri A. Enklaar, geboren te Deventer op5 april 1884, predikant te Hekelingen. Zijkregen o.a. een dochter, Petronella Enklaar(1912), die met Dirk Van Haren Noman(1913-1978) huwde. Dit echtpaar kreeg 5kinderen, waaronder Franciska S. Van Ha-ren Noman (1940), die ook weer woonach-tig blijkt te zijn in Vleuten. Dus ook dezeinwoonster van Vleuten is aan mij gepa-renteerd. De wereld is klein en Vleuten-DeMeem in het bijzonder.
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