






















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 12 Hendrik Bemard Nieuwenhuis erft in 1833o.a. de ridderhofsteden Schoonauwen enDen Engh. een roeischuitje                               14,00 een bedstede en drie tuigenkasten 14,00een bed met toebehoren                   50,00 tweede keukenmeid Anna IJsendijk (sal. 75,-/jaar)                                11,875 tuinknegt Harmen Roeien (salaris 90,-/jaar)                             14,25 tuinknegt Albert Gerlinge (salaris 90,-/jaar)                             14,25 kostgeld voor van Amstel's tuinknegts (260,-/jaar)                    41,165 arbeider Hannes Vonk (salaris 5,50/week)                            5,50 dood- en begrafeniskosten             1709,25 rouwgoederen voor Prof. Nieuwenhuis, echtgenote en kinderen                                     1058,37 dito voor Mejuffouw Wolff            360,85 dito voor de dienstboden                178,95 Heer Beeldsnijder voor stalling (325,-/jaar)                                   51,455 A.van der Star voor oppassen huis Ganzenmarkt                                   6,00 Heer van Odenhoven voor land pacht in Lage Weid(70,-/jaar)         70,385 Heer baron van Wijckersloot voor pacht van de visscherij Schoonauwen                                 22,31 Hnde Bruijn te Leijden voor abonnement van een waterwerktuig op den Engh                               

     6,00 hovenier Hardenberg voor aspergebollen                                 44,00 Mr.Hendrik Bernard Nieuwenhuis(1816-1890) Heer van Den Engh van1833 tot 1861 en Heer vanSchoonauwen van 1833 tot 1890 Hendrik Bemard werd al op 17-jarige leef-tijd grootgrondbezitter, toen hij alle onroe-rende goederen waaronder Ridderhofstandde Engh erfde van zijn oud-oom HendrikRavee. Tot zijn meerderjarigheid (in dietijd 25 jaar) mochten zijn ouders op kasteelDen Engh gaan wonen. Het werd langer,want beiden zijn op het kasteel overleden(in 1857 en 1867). Hendrik Bemard trouw-de in 1845 met Sara Maria van Welze, zegingen in Utrecht wonen. Het huwelijkbleef kinderioos. In 1849 kocht hij de boer-derij Klein Heemsmade met ongeveer 9 haland van Jacob Boursse. In 1861 verkochthij kasteel Den Engh met de Enghsehofstede aan zijn broer Dionys Christiaanvoor 60.000 gulden 17). In 1865 volgde de verkoop van de hof-stede Heemsmade vanouds Hemsma staan-de aan de Engsche laan en een hofstedegenaamd Klein Heemsmade ten westenvan de vorige gelegen tesamen met deoverweg over de Rijnspoorweg eveneensaan zijn broer Dionys Christiaan voor60.000 gulden 18). In 1863 kocht hij een Heerenhuis metkoepel op LI81 nabij het Sterrenbosch inUtrecht. In dit Heerenhuis

ging hij met zijnvrouw wonen. Het huis was verzekerd voor11.000, de inboedel voor 5000 gulden. Toen zijn moeder in 1867 overleed zalDen Engh al in een slechte staat hebbenverkeerd. Zij was, voor zover we hebbenkunnen nagaan, de laatste permanentebewoonster. Ook de talrijke boerderijenwerden in de loop van de tijd verkocht.Toen hij in 1890 in Utrecht overleed washij alleen nog eigenaar van RidderhofstadSchoonauwen met uitgestrekte landerijen.Die zijn geveild en brachten de somma van148.000 gulden op. Hij vermaakte zijnwoning nabij het Sterrenbosch en 100.000gulden aan zijn vrouw. Zijn vermogenwerd bij zijn overlijden geschat op 250.000gulden. Als erfgenamen werden benoemdzijn broers &quot;van hele bedde&quot; AdriaanJacobus, Dionys Christiaan en CoenraadJacobus Nicolaas Nieuwenhuis 19). Het eiland op Schonauwen en 5 morgenland schonk hij aan de NH kerk vanHouten, onder beding het graf van HendrikRavee in orde te houden, zo niet dan ver-vallen de rechten aan de RC kerk vanHouten. , De onroerende goederen vanHendrik Ravee in 1833 13) een huizinge in Utrecht op de Ganzen-markt                                         6970,00 een plaisiertuin met Heere Huijzinge enkoepel buiten de Catharijnepoort aan deningel op L180 nabij het Sterrenbosch

3790,00De Heere Huijzinge genaamd Den Enghonder de gemeente Vleuten met de daarbijbehorende gebouwen benevens 5 bunder95 roeden tuin, boomgaard en bosch als-mede de Ambachtsheerlijkheid vanThemaat en de vrije visscherij en pacht zooverre die onder de Heerlijkheidvan Den Engh behoren getaxeerd doorJacobus Oskam 14) en Zeger van de Bie 10600,00 op de hofstede naast Den Engh(pachter C.Peek)                        13780,00 de hofstede Heemsmadeop den Enghschelaan (pachtersFrederik en Gerrit Bouwman) 16260,00de hofstede Stapelnissen inOudenrij (pachter G.Hier)          17600,00 de Ridderhofstad Schoonauwenen 14 besteden in de Lopikerwaard,de omgeving van Houten,Montfoort en Woerden             129370,00 De familie Nyegaard/Nieuwenhuis De familie is afkomstig uit Denemarken,oorspronkelijk was denaam Nyegaard. Hetwas een vooraanstaand geslacht van gees-telijken en kooplieden, de stamboom gaatterug tot 1618 16). De eerste telg uit dit geslacht die naar Ne-derland kwam was Jacob Severin Nye-gaard. Hij kwam hier op een wel heel ergongebruikelijke manier. Als scheepskapi-tein leed hij omstreeks 1770 schipbreuk opde Zuiderzee. Hij heeft meteen het vareneraan gegeven en vestigde zich als koop-man in Alkmaar, waar hij zijn

naamvertaalde in Nieuwenhuis. Uit zijn huwe-lijk in 1775 in Alkmaar met Maria GertrudScholl werd in 1777 hun enige zoon Jacobgeboren. Jacob werd predikant in Zutphenen Utrecht, daarna hoogleraar in bespiege-lende wijsbegeerte en letteren aan de hoge-scholen te Deventer en Leiden. Uit zijneerste huwelijk in 1800 in Zutphen metCaroline Wilhelmina Femandine Domelawerd zoon Ferdinand Jacobus geboren, diezich later Domela Nieuwenhuis noemde.Waarschijnlijk heeft hij hiermee de naamvan zijn moeder voor uitsterven willenbehoeden. Hij was de vader van o.a. deberoemde Ferdinand Domela Nieuwen-huis, sociaal hervormer, waarover verderopmeer. Uit het tweede huwelijk van Jacob in1811 met Anna Margaretha ElisabethClasina van Pesch werden vijf zoons eneen dochter geboren. Een van de zoons De boedelschulden van HendrikRavee in 1833 15) bankgeld NH kerk te Vleuten 29,60 huisknecht Hendrik de Graaf voor waakloon 29,00 werkmeid Mietje de Vinke voor waakloon 27,00 Prof. Wollerbeek voor visites 200,00 Chirurgijn Stouw 261,25 Apothecar Ommen 270,35 med.drvan den Heuvel 18,60 Mej.Wolff voor huishouding (salaris 600,-/jaar) 145,00 boekhouder Jan Betlem (salaris 800,-/jaar) 11,11 tuinbaas van Amstel (salaris 400,-/jaar) 63,33 tuinman Lebeeke

(salaris 208,-/jaar) 4,00 koetsier Jan van der Hoeven (salaris 250,-/jaar) 39,58 palfrenier Gerrit Amen (salaris 80,-/jaar) 12,66 huisknecht Hendrik de Graaf (salaris 100,-/jaar) 15,83 werkmeid Maria de Vink (salaris 100,-/jaar) 15,83 eerste keukenmeid (salaris 4,-/week) 4,00

















































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 36 met het voorstel van Gedeputeerde Staten tot verhoging van dejaarwedden van de burgemeester van f 200,- naar f 250,- en vande secretaris van f 125,- naar f 200,-. Zetters voor 's Rijks Directe Belastingen: J. Vulto en G. van derMeer met als vervangers J. van Wijk Jzn en J. Versteeg. In de vergadering van 7 september 1897 stelt de heerIngenhaag de vraag of het misschien wenselijk zou zijn een hon-denbelasting in te voeren, waarop - na enige gedachtenwisseling- met algemene stemmen wordt besloten dit punt in een volgen-de vergadering te behandelen. Dat is al op 27 september waaropwordt besloten niet over te gaan tot de invoering van een belas-ting op honden. De dorpspomp (eerste bericht over sloping dorp) In de vergadering van 30 augustus 1895 wordt voor het eerstgewag gemaakt van de sloop van het oude dorp. Dit komt aan deorde bij de zorg over de dorpspomp. In die vergadering wordtnamelijk met algemene stemmen besloten om op nader overeente komen voorwaarden de bestaande gemeentepomp, na de slo-ping van het dorp, aan de Heer E.G.F. Baron van Zuijlen vanNijevelt van de Haar te Parijs af te staan in ruil tegen een binnenhet nieuwe dorp te

installeren en aan de gemeente in eigendomover te dragen pomp. Kermis In de vergadering van 3 september 1889 vraagt de heer Uiterwaal of het sluitingsuur van de herbergen voor de a.s. kermis nietgeregeld moet worden. De Groenelaan Op 25 februari 1889 wordt met 4 tegen 2 stemmen (De Goeij enVan Kooten) besloten op de Groenelaan 20 wilgenpoten in- enbij te planten. In verband hiermee wordt op 17 mei 2 maal f 5,-toegekend aan J. Vermeulen, landbouwer te Vleuten, en f 0,85en f 1,50 aan W. Markenhof, arbeider te Vleuten, respectievelijkwegens levering van bomen tot beplanting van en arbeidsloonvoor het planten van bomen langs de Groenelaan. In dezelfde vergadering wordt op voorstel van G. van der Meerbesloten &quot;het gras in 1889, wassende op de in eigendom aan degemeente toebehorende Groenelaan, loopende van de Themater-weg door het Haarpad tot aan den Vleutenschenweg, publiek teverpachten&quot;. In de vergadering van 18 juli 1890 wordt beslotentot &quot;onderhandsche verpachting van het gras langs de Groene-weg tot I Januari 1891, op grond van gebleken geringe concur-rentie bij vroeger gehouden publieke verpachting, terwijl de aan-gewezen pachtster - de Wed. P. van Gent te Vleuten - geschikt ende prijs (f 8,20) billijk

voorkomt&quot;. In de vergadering van 24 juli1891 wordt besloten B&W te machtigen tot het onderhands ver-pachten van het gras in de jaren 1891, 1892 en 1893 aan de WedP. van Gent voor f 8,20 per jaar. Op 15 oktober 1894 wordt beslo-ten B&W te machtigen tot het onderhands verpachten van hetgras langs de Groeneweg in de jaren 1894, 1895 en 1896 aan deWed. P. van Gent voor f 8,20 per jaar. Onderwijs Op 28 september 1891 wordt besloten tot het aangaan van eengeldlening ter grootte van f 1200,- tegen een rente van 3,5 % perjaar, ter voorziening in de kosten van uitkering aan de gemeenteVleuten voor een bijdrage in de kosten van het onderwijs inVleuten over het jaar 1892. Gemeente-geneesheer Op 11 maart 1892 wordt de heer O. Vlaskamp, genees-, heel- enverloskundige te St Anna Parochie, m.i.v. 1 mei benoemd totgemeente-geneesheer te Haarzuilens. In de raadsvergadering van14 februari 1898 is het ontslag van de heer O. Vlaskamp aan deorde, wegens gevorderde leeftijd, terwijl in dezelfde vergaderingin die functie wordt benoemd de heer A.M. Hartog, arts teLeeuwarden. Brandweer Het lid Uiterwaal meent in de vergadering van 11 maart 1892 inoverweging te moeten geven in Haarzuilens zelf brandblusmid-delen aan te schaffen. Hij meent,

&quot;dat zulks niet bezwarendervoor de gemeente is en van meer nut&quot;. Het lid De Goeij zegtdaarop, &quot;dat men niet alleen een spuit met bijbehoren, maar danook eene bewaarplaats moet hebben&quot;. Op 7 oktober 1892 deeltde voorzitter mee, &quot;dat dit onderwerp in B&W is besproken enmen tot de conclusie is gekomen den Raad te adviseren de rege-ling inzake brandweer, althans voorshands onveranderd te latenen wel met 't oog op de meerdere kosten uit eene nieuwe rege-ling voortvloeiende&quot;. In de vergadering van 7 juni 1895 wordt besloten tot betalingvan f 13,- aan G. Hondelink, gemeente-secretaris, wegens bijvoorschot gedane betalingen inzake blussing brand op de hof-stede bewoond door A. Kool. Belastingen In de vergadering van 25 februari 1889 worden de volgendeomslagen der belastingen oninbaar verklaard: van C. van Schaikf 2,-, H. Rekserf 3,-, Jannigje Oostrum f 10,-, D. de Goeij f4,50en van G. Hoogendoom f 16,67. Op 14 februari 1890 wordtbesloten f 3,50 te reserveren voor &quot;reisgelden aan arme passan-ten&quot;. Op 26 juli 1895 wordt het bezwaarschrift behandeld van H.Looijaard te Haarzuilens tegen zijn aanslag in de hoofdelijkeomslag 1895. De raad is van mening, dat hij inderdaad te hoog isaangeslagen en bepaalt

het bedrag op f 8,-. Op 28 februari 1896 wordt besloten de hoofdelijke omslag vanf 27,13 aan W van den Bosch af te schrijven en de aanslag vande Wed. S. van der Meer van f 13,20 oninvorderbaar te verkla -ren. Op 14 juli 1896 benoemt de raad tot hd van het Collegie van Cholera Daar de cholera weer heerst wordt op 12 mei 1893 besloten totvaststelling van de Verordening tot voorziening tegen AziatischeCholera. Dit naar aanleiding van een aanschrijving van Heeren



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 37 Bebouwde l<om (tweede bericht over sloping dorp enherbouwing) Op 14 juli 1896 wordt met algemene stemmen het volgende be-sluit genomen: &quot;Gelet op een voorstel van B&W tot wijzigingvan artikel 1 der Algemeene Politie Verordening der gemeenteHaarzuilens; Overwegende, dat met het oog op de herbouwingvan het Huis &quot;De Haar&quot; en de plannen tot verandering van hetterrein in de onmiddellijke omgeving van dit gebouw, waarvanhet gevolg zal zijn, dat de tegenwoordige agglomeratie van hui-zen, uitmakende de kom der gemeente, wordt opgeheven en zalworden overgebracht naar de hierna te noemen kadastrale per-ceelen - het wenschelijk is eene wijziging te brengen in de aan-duiding van het deel der gemeente dat de kom uitmaakt ( afb 2). Gedeputeerde Staten van Utrecht van 16 maart 1893, betreffen-de het nemen van maatregelen tot voorkoming van de versprei-ding van Cholera Asiatica. Met deze verordening werd - bij constatering van AziatischeCholera - verboden: &quot;Uit de Thematervaart, de Heijcop en denHaarrijn of met een dezer door duiker of op welke wijze ook inverbinding staande sloot, wetering, gracht, vijver en dergelijken,water, modder of zand te scheppen of op te halen, drijvende ofgezonken goederen of

voorwerpen op te visschen, te zwemmen,zich te baden of te visschen of daarin eetwaren, goederen ofvoorwerpen van welken aard ook te reinigen, te spoelen of tedompelen. Het is verboden water uit een der genoemde watergangen eenander als drinkwater toe te dienen of ten gebruike af te staan. Het is verboden uitwerpselen van bewoners van huizen, kee-ten, vaartuigen of wagens, waarin Aziatische Cholera heerscht,naar buiten te verwijderen, tenzij ingevolge en overeenkomstigde bevelen van den Burgemeester. Het is verboden uitwerpselen van aan Aziatische Cholera lij-dende personen te werpen in privaten of te laten wegvloeien ingoten of riolen. Overtreding wordt gestraft met eene geldboete van ten hoog-ste f 25,- of hechtenis van ten hoogste 6 dagen&quot;. In de vergadering van 27 augustus 1893 deelt de burgemees-ter mee, dat hij, met het oog op de in ons land voorkomendegevallen van cholera aan de gemeenteraad van Oudenrijn eenvoorstel heeft gedaan om het aldaar bestaande lokaal ter verple-ging van lijders aan besmettelijke ziekten aan Haarzuilens medein gebruik af te staan. Na enige bespreking wordt met algemenestemmen besloten te trachten zo mogelijk in Haarzuilens weereen lokaal ter verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten teverkrijgen. Daarop volgt in de vergadering van 5 september 1893 het metalgemene

stemmen genomen besluit om B&W te machtigen tothet aangaan van een overeenkomst met het Waterschap Themaattot huur van een lokaal ter verpleging van lijders aan besmette-lijke ziekten, tegen een jaarlijkse huurprijs van f 10,-. Verlegging van wegen (derde bericht over sloping enherbouwing dorp) Op 14 februari 1898 is aan de orde een voorstel vanGedeputeerde Staten inzake het door de Heer E.G.F. Baron vanZuijlen van Nijeveld van de Haar te Parijs ingediend verzoek,met betrekking tot verlegging van wegen. Met algemene stem-men wordt overeenkomstig het voorstel van B&W besloten, con-form het door de burgemeester ter tafel gebrachte ontwerp-besluit (zie afb.3). Conclusie Wat de raadsvergaderingen betreft, zijn wij nu gevorderd tot hetjaar 1898. Slechts driemaal is de sloop en de herbouw van hetdorp - en dan nog zijdelings - in de raad aan de orde qeweest. ter-wijl het nieuwe dorp op 1 en 2 september 1898 al in gebruikwordt genomen! Dat gebeurt zeer officieel en wel gedurende defeesten, die werden gehouden ter gelegenheid van de inhuldigingvan H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Om toch wat meer achtergronden over de sloop en de herbouwte achterhalen, zullen wij trachten de bij de drie genoemde raads-stukken behorende B&W- en G.S.-stukken te achterhalen. Dierenbescherming In de raad van 26 juli 1895

wordt een schrijven behandeld vanhet bestuur van de Afdeling Utrecht van de NederlandscheVereeniging tot bescherming van dieren met het verzoek hetreglement op het rijden met hondenwagens in de provincieUtrecht in te trekken en een verordening vast te stellen, waarbijhet gebruik van honden als trekkracht wordt verboden. De raadneemt dit schrijven voor kennisgeving aan. Wordt vervolgd. Gemeente-veldwachter In de vergadering van 18 oktober 1895 wordt het verzoek afge-wezen om de jaarwedde van de veldwachter van f 55,- tot f 65,te verhogen. Precies 1 jaar later besluit de raad met algemenestemmen de jaarwedde van de veldwachter wel met f 10,- totf 65,- te verhogen.

















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 46 Het kerkinterieur vlak na het in gebruiknemen. Eindelijk Idaar De bouw vorderde en op donderdag 14november was het zover dat de nieuwekerk plechtig in gebruik genomen kon wor-den. Daags voor de kerkwijding bracht desecretaris van de aartsbisschop, de laterepastoor,Th. W. van Luenen de relieken vande heilige Damianus en Florus van de oudekerk naar de nieuwe pastorie. Deze relie-ken zouden de volgende dag in het altaarworden ingemetseld. Plechtig, zoals in dietijd gebruikelijk was, werd de kerk door deaartsbisschop Mgr. J. de Jong geconse- 's Middags brak echter een groot onweeruit waarbij de bliksem op het pas geplaats-te kruis en in de toren sloeg. In een kran-tenverslag van 16 juli staat; 'Het hemel-vuur sloeg een flink gat in de torenspits, endeed enkele balken splijten, terwijl de lei-bedekking van het dak bovendien ernstigbeschadigd werd'. De volgende dag con-stateerde de opzichter Jan Lendering dathet kruis door de blikseminslag ongeveer10 -12 % vooroverhelde. Het kruis werd erweer afgehaald en in de smederij van PietBonenkamp zo goed mogelijk recht gebo-gen wat echter niet geheel is gelukt, watook nu nog te zien is. creerd. Deze plechtigheid heeft bijna

drieuur geduurd. Voor de kranten was eenkerkwijding toen groot nieuws. Met kop-pen als 'Kerkwijding te Oudenrijn', 'Onzenieuwe kerk' en 'De kerk-consecratie inOudenrijn' werden vele kolommen, als washet een ooggetuigenverslag, in de krantenafgedrukt. In een van de kranten stond alsondertitel: 'Reden tot vreugde' en zo washet ook voor de katholieken van De Meem. De nieuwe kerk nog midden in liet weiland.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 52 Vodden De grote schoonmaak is weer achter derug, en er was door vader en moederbesloten om ook de zolder en de schuureens behoorlijk op te ruimen. Voor onswas dat gunstig, want de vodden en hetoude ijzer brachten misschien nog watgeld op. Dat leverde voor ons wat extrazakgeld op. Nou ja, zakgeld kregen weeigenlijk nooit. Af en toe eens een centmaar die moest altijd in je spaarpot. Het geld van de vodden en het oude ijzermochten we echt besteden. Het zag er ditjaar goed uit, want moeder had heel watbij elkaar gezocht. Maar toen ze alles nogeens ging sorteren, bleek er nog veel bij tezitten wat nog wel bruikbaar was. Vaneen paar oude schorten kon ze voor onsnog knikkerzakken maken. De veters uiteen versleten corset konden dienst doenals koord om de knikkerzak om je nek tehangen. Wat overbleef waren nog goedepoetslappen. De oude overhemden blekenerg geschikt voor het maken van zakdoe-ken en oude hemden werden vaatdoeken.Van alle andere stoffen konden nog inkt-lappen gemaakt worden, ze werden kun-stig rondgeknipt en een stapeltje werdmet een oude knoop aan elkaar gezet. Zodeden ze op school weer dienst voor hetschoonvegen van

de kroontjespennen.Oude handdoeken werden omgetoverd totwashandjes, van oude manchester broe-ken konden later nog sloffen gemaaktworden voor in onze klompen. De mees-te restanten verdwenen in de lappen-mand, voor eventueel later verstelwerk,knopen en ritsen werden netjes bewaardin de knopendoos. Zo zagen wij onze rijkdom behoorlijkslinken. Na zijn werk ging Pa het oudeijzer uitzoeken. Voor hem was bijna allesnog bruikbaar, alles werd vakkundiggedemonteerd, en verdween in potjes enkistjes weer naar de schuurzolder, alleenhet ijzer dat te roestig was orn aan te pak-ken mocht weg. Na enkele dagen stond er een voddenboerbij de Meembrug. Hij had een nieuwemanier gevonden om zijn handel op eenvoordelige manier bij elkaar te kriigen. Illustratie:Barbara Gravendeel schreeuwen: &quot;haze en knijnevelleee..., ofheeft u nog lompe of oude metalen&quot;.Moeder riep hem achterom en liet de zakhalf vol vodden zien met daarnaast eenhandje vol oud roestig ijzer. &quot;Zal ik hetroesten ?&quot; vroeg de voddenman. Roestenbetekende dat het niet gewogen werd,maar dat de waarde en het gewichtgeschat werden. Nee, zei moeder, ik wilhet gewogen hebben aan de luns (unster).De zak leek ons toch nog behoorlijkzwaar, maar toen er ook

nog beweging inde zak kwam kwamen we tot de ontdek-king dat de kat er in gejongd had.Nogmaals gewogen zonder jonge kattenzei de voddenboer: Het is vandaag aan dedag allemaal niet veel waard vrouw, ik zaler vier stuivers voor geven. Na enig onderhandelen kreeg mijn moe-der er nog twee vierduitstukken (tweekeer twee en een halve cent) bij. Die vijfcent hield moeder zelf, de rest moest dezekeer in onze spaarpotten, we hadden algenoeg geld verbrast met de vorige ruil-handel. Toen de voddenman weg was vielhet ons allemaal een beetje tegen. Moederzei: Ik geloof nooit dat zijn luns goedwas, de volgende keer laat ik vooral hetijzer toch maar roesten. Voor wat vodden of ijzer kregen de kin-deren speelgoed, nou ja, speelgoed waswel een te groot woord, zijn bakfiets leekwel een feesttent met de meest waardelo-ze prullen. Ik kreeg voor een arm vol vodden eenmolentje. Daar moest je dan heel hardmee lopen, en als je geluk had ging hetook nog draaien. Ik keek vol aandachtnaar het molentje en had niet in de gatendat er ook nog bomen en lantaarnpalenstonden. Ik stond dus plotseling met eengehavend molentje en een kapotte kop. Mijn broer had een vogeltje op een stokjegekozen, daar liep hij mee in een cirkel inhet rond. De staart ging dan draaien

enhet vogeltje fluiten. Ook dat was maarvan korte duur, de staart en de snavel vlo-gen er af, en mijn broer viel kotsmisselijkop de grond. Mijn andere broer had voor een handjevol vodden een fluitje gekregen, een blik-ken ding met zo'n rollende erwt erin. Eenafgrijselijk geluid, en toen hij te kort bijmijn oor kwam heb ik het uit zijn mondgeslagen, een bloedende lip en een kapotfluitje, nou ja, het was toch maar eenfluitje van een cent. Zo kwamen wij berooid en gehavendthuis, en moeder zei: Dat gebeurt nietmeer, we ruilen de vodden niet meer voordie meuk, ik zal de rest wel aan een echtevoddenboer verkopen. Het duurde een paar weken, eer er weereen voddenboer verscheen. Na schooltijdhoorden wij een grote bel, en een man De Meem, 1939Theo van den Berg







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 55 TerMey K * De Haar Themaat Schetskaartje van de omgeving van Vleuten en Haarzuilens. Hierop zijn alleen de wegen, watergangen en andere objecten aangegeven,die in dit artikel zijn genoemd. Het kaartje is op dezelfde schaal afgedrukt als de topografische kaart. boom of kwakel werd aangebracht. Op bijgaand topografischkaartje uit 1887 zijn de brug en de voetbrug respectievelijk aan-geduid met de letters Br en Vr (vlonder of draaiplank). De Nieuwe Grift diende er niet alleen voor om van en naarThemaat en Den Eyck te varen, maar ook om de gronden diedaaraan waren gelegen en vaak ernstige wateroverlast ondervon-den, beter te kunnen laten afwateren naar de Vleutensewetering.Waarschijnlijk was het maaiveld in het noordelijke deel van hetVleutense gebied door een sterkere inklinking van de grond lagerkomen te liggen dan dat in het zuidelijke deel.. Over het tijdstip wanneer en de wijze waarop deze vaart werdaangelegd en gefinancierd wordt niets vermeld. Voor het gedeel-te tussen de Vleutensewetering en de Thematerwetering heeftmen ongetwijfeld zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eenbestaande kavelsloot; de kavels waren hier namelijk dwars op deVleutensewetering gericht. Het werk

was klaarblijkelijk in hetnajaar van 1612 gereedgekomen, zodat toen een door de Statenbekrachtigde onderhoudsregeling nodig was. De vaart zou in de maanden mei en september van ieder jaarworden geschouwd (geinspecteerd) door de schout met tweeschepenen van Vleuten voor zover het vaarwater in Vleutensgebied lag, en door de schout met twee geburen van Themaatvoor het in Themaat gelegen gedeelte. Dit laatste was de aanThemaat grenzende helft van de Nieuwe Grift. Vermoedelijkwerd de bestaande zuidelijke wegsloot van de Thematerdijk aanbeide zijden, dus aan de wegkant en aan de landkant, verbreed totvaarsloot. Het onderhoud, dat uit het verwijderen van waterplanten en vanruigten langs de kanten, benevens het baggeren van het vaarwa-ter bestond, was goed geregeld. Het gedeelte van deze watergangtussen de Rijn (Vleutensewetering) en de Hogenboom ter lengtevan ongeveer 40 roeden (een roede was 3,76 meter lang) kwamten laste van Huis den Eyck. Of hiertoe ook de bruggen in de wegen het voetpad werden gerekend is niet zeker. Het stuk tussen deHogenboom en de Thematerdijk (nu Thematerweg) moesten metname genoemde particulieren onderhouden; ik zal hieronder debetreffende passage van de schouwbrief volledig overnemen. &quot;Ende sullen de

voorschreven vaertsloot ten euwigen dagenonderhouden ende uuyter schouwe houden die geenen die daeronder sijn resorterende hier nae benoemt, elcx ten roetale nae-volgende. Te weten: De huysinge Den Eyck uuytten Rhijn beginnende tot aen denhogenboom toe, houdende omtrent de lengte van veertich roe-den. Item de hoffstede die bij Bart Jansen jegenwoordich bewoontwordt voorts nedergaende tot de lengte van twijntich roeden.Gerrit Comelis Gerritsen veerthien roeden.Wauter Jansen veerthien roeden.Comelis Willemssn van Cothen twaelff roeden. De Thematerwetering bij de Joostenlaan omstreeks 1960, geziennaar het westen. De bomen rechts op de foto staan in de zuide-lijke berm van de Thematerweg. Links de Joostenlaan. (FotoStichting Bodemkartering Wageningen nr R29-78).



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 56 Gerrit Franssn thien roeden. Hendrick Peterssn Stoock twaelff roeden. Geertruyt Peter Comelissn weduwe elff roeden. Jan Willemssn twaelff roeden. Comelis Comelissn den Boer twaelff roeden. Dirck Philipssn twijntich roeden. Comelis Gerritssn van Rewijck twijntich roeden. Alles ten wedersijde ende achtereen nederwaerts volgende. Ende dat van Thematerdijck d' voorschreven vaersloot maecken sall langes denselven Thematerdijck elcx van die van Themaet ende Wielrevelt ter halver waeter voor haere landen ende soe veer (= ver) deselve streckende sijn.&quot; De term &quot;ten euwigen dagen&quot; in de aanhef van dit artikel vande schouwbrief was in dergelijke ordonnanties gebmikelijk enmoest niet letterlijk worden opgevat. Men bedoelde daar alleenmee: zolang de ordonnantie van kracht is. De onderhoudsver-plichting mstte op de met name genoemde gebruikers en hunopvolgers van bepaalde gronden, alsmede op het Huis den Eyck.Deze gebmikers konden zowel eigenaar-gebmiker als pachterzijn. Het hierboven vermelde toponiem Wielrevelt (Wielderveld ofWilderveld) wordt niet meer gebruikt. Men duidde daarmeevroeger het gebied aan dat besloten lag tussen de

tegenwoordigeThematerwetering, Schoolstraat, Vleutensewetering en Eiks-laan^. Daarop zal ik in een ander artikel temgkomen. Voor het gedeelte van de Nieuwe Grift dat langs deThematerdijk was aangelegd en dat nu Thematerwetering heetmoesten degenen zorg dragen van wie de grond aan het watergrensde, dat wil zeggen: aan weerszijden van de Nieuwe Grift.Voor de zuidelijke helft waren dat &quot;die van Wielrevelt&quot;, voor de noordelijke helft waren de belanghebbenden in Themaat onder-houdsplichtig. De kavels in Themaat liepen hier namelijk zuid-waarts door tot aan of tot halverwege het water. Een ander voorschrift dat in de schouwbrief van 1612 wasopgenomen betrof het aanbrengen van zogenaamde hoofden. Ditwaren eenvoudige particuliere bmggen, bestaande uit twee land-hoofden en een los brugdek, die nog steeds in de polders wordengebmikt. Men noemt ze ook wel hoofdeningen. Indien iemandeen dergelijke overgang in het vaarwater wilde maken, diendedeze een doorvaartwijdte te krijgen van acht voeten. De oudeUtrechtse praam had een bovenbreedte van bijna zeven voeten;de schippers konden dus hun vaartuig daar doorheen bomen ofwegen met hun vaarboom. Zoals gezegd, was deze vaargelegenheid niet alleen van belangvoor de boeren van

Themaat, waarvan de boerderijen langs denoordzijde van de Thematerdijk (Thematerweg) stonden, maarook voor het Huis den Eyck, vooral voor het vervoer van turf.Den Eyck was in die tijd het enige kasteel in de omgeving, datniet te water bereikbaar was'*. Later voeren ook vletten door dit vaarwater met ladingen afge-graven klei uit verschillende percelen land in Wielreveld. Deschippers (die de klei zelf afgroeven) voeren deze grondstof voorde steen- en panovens aan de Vecht door de Nieuwe Grift naar deVleutensewetering, het Leiwerk en de Proostwetering richtingZuilen en Maarssen. De Nieuwe Vaart als onderdeel van de vroegere Nieuwe Griftheeft zijn betekenis als vaarwater en voor de waterhuishoudinggeheel verloren. Deze &quot;vaarsloot&quot; is bij de uitbreiding van debebouwing van het dorp Vleuten voor een deel gedempt. &quot;Leegniecoop bij de Haar, 1761&quot;. Penseel, gewassen in grijs door P.J.Liendner (1727-1779). Gezicht vanuit het zuiden. Links deBijleveld met daar overheen een hogeboom of kwakel (hoge voetbrug), rechts de Haarkorenmolen met daarvoor een ophaalbrug over deHeycop. De situatie is thans volledig veranderd, de Bijleveld en de Heycop zijn gedempt, de molen en de huisjes zijn sinds lang afgebro-ken. Deze afbeelding, die in 1985

werd opgenomen in de speciale uitgave &quot;Van Oude Rijn tot Leidse Rijn&quot; van de Historische Vereniging, ishier nogmaals gepubliceerd om te laten zien hoe een eenvoudige hogeboom of kwakel was geconstrueerd in vroegere eeuwen. Deze kwa-kel had een smalle loopplank, maar de twee leuningen stonden schuin naar buiten om meer ruimte te verkrijgen. Evenals de hogeboomin het Haarpad over de Nieuwe Grift werd de kwakel over de Bijleveld in de loop van de tijd vervangen door een draaiplank.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 57 De Thematerwetering werd in ruilverkavelingsverband met hetoog op de zeer ongelijke hoogteligging van afgevlette percelen inhet vroegere Wielreveld verdeeld in enige panden met verschil-lende peilen. Het laagste pand watert nu af op Themaat. De ver-binding met de Vleutensewetering is eveneens gewijzigd; voorhet westelijke deel van de Thematerwetering loopt deze nu langsde Joostenlaan. Noten 1. Rijksarchief Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht, Zesderegister van verschillende acten van de Staten en hun gedepu-teerden, Inv.nr 349-7, f. 88 vso. 2.   Zie voor dit oude kerkpad tussen De Haar en Vleuten:J.H.J.Joosten, &quot;Het Haarpad en een opzienbarende vondst&quot;, in dittijdschrift, jrg. 14, nn 4 (1994), p. 88 e.v., alsmede P.F.KleinObbink en J.H.J.Joosten, &quot;Haarpad, verhalen en bewoners&quot;; indit tijdschrift, jrg. 15, nr. 4 (1995), p. 77 e.v.. 3.  D.W.Gravendeel, &quot;De Wiel&quot;; in dit tijdschrift, jrg. 10, nr. 1(1990), p. 813 e.v.. 4.  De naburige kastelen De Haar en Ter Mey bezaten in die tijdeen vaarverbinding met de Heycop via de Haarwetering (langsde Lagehaarsedijk). Het daar lopende gedeelte van de Heycopalsmede de Haarwetering bestaan niet meer. De Nieuwe Vaart

voor dat deze werd gedempt, gezien vanaf devroegere brug in de Dorpsstraat. (Foto K.B.Nanning) Sensationele Romeinse vondsten in De Meern Eindelijk is dan toch die ene weg die naar Rome leidt gevon-den! Bij het graven van proefputjes door Ballast Nedam, opzoek naar geschikt zand voor het bouwrijp maken van hetnieuwbouwplan Veldhuizen, werden de koppen ontdekt vantwee rijen palen. Bij controle en nader onderzoek bleek hetniet minder dan een Romeinse grensweg te zijn. Een en anderkwam tot stand door hechte samenwerking met vrijwilligersvan de Historische Vereniging en de Acheologische Werk-gemeenschap voor Nederland onder leiding van de gemeente-lijke projectarcheoloog Erik Graafstal. Grote opwinding ont-stond toen even later ook nog op de bodem van een naast deweg blootgelegde rivierbedding een Romeins schip werd ont-dekt. De archeologische vrijwilligers Willem van Bemmel(opgegroeid op de nabijgelegen boerderij Nyevelt) en onsbestuurslid Hans Joosten waren bezig in de put de palen van deweg uit te graven. Om het grondwater wat af te laten vloeienwerd er aan de noordzijde van de gevonden weg een putjegemaakt. Het zich met water vullende putje werd zorgvuldigdoor Hans Joosten afgetast, waarbij hij stuitte op verrassendhard aanvoelend hout. Nader

onderzoek bracht een dwarsbalken later een rechtop staande plank aan het licht, dat de boven-rand van een schip bleek te zijn. Onmiddellijk werd contactopgenomen met het Nederlands Instituut voor scheeps- enonderwater Archeologie (NISA), om de vondst te melden.Genoemde instantie bevestigde de dag daarop al datdeze belangrijke ontdekking een Romeins schip betrof. Hetwas dan ook een drukte van belang toen op vrijdag 26 sep- tember j.1 op de &quot;site&quot; cameraploegen, fotografen en verslag-gevers van alle landelijke en regionale media door elkanderkrioelden om niets van het spektakel te missen. &quot;We liebben de weg der wegen, de Romeinse Al, gevonden&quot; ....zo meldde Erili Graafstal op de persconferentie. (Foto: Toon vanWeerdenburg) &quot;Dit overkomt je als archeoloog maar eens in je leven&quot;, zeiErik Graafstal in het N.O.S.-journaal. In zijn toelichting tij-dens de drukbezochte persconferentie had hij het over &quot;de wegder wegen, de Romeinse Al&quot;, die de voornaamste verbindingover land vormde tussen de legerkampen langs de



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 58 noordgrens van het Romeinse Rijk. In ons land lag die grens -in het latijn &quot;limes&quot; - vanaf het jaar 47 na Chr. op de zuidoevervan de Rijn en volgde de riviertak die bij Katwijk uitmonddein de Noordzee. Mogelijk werd de weg al rond het midden vande eerste eeuw aangelegd, toen ook de legerkampen (castella)in De Meern, Utrecht en Woerden werden gebouwd. De wegwerd vanwege de ligging in nat gebied enigzins verhoogd aan-gelegd op een weglichaam, dat bijeengehouden werd door eenkistwerk van palen, planken en trekbalken. Voorts werd deweg in verschillende fasen met grind verhard. Een van de plan-ken is intussen door middel van zo- genaamd jaarringen-onderzoek gedateerd in het jaar 114 na Chr. of iets daarna. Een gedetailleerde fot van het vrachtschip; rechts de versierdeachtersteven en boven het stuurboord met daaraan nog de rin-gen om de stuurriem te bevestigen. (Foto: Hans Joosten) Het ziet er naar uit dat de hele inventaris van het schip nog aanboord ligt. Verder onderzoek is nog aan de gang. De heerD.H.Kok, lid van gedeputeerde staten van de provincieUtrecht, sprekende in het kader van het Romeinenjaar 1997,vond het toch wel frappant dat de vondsten

precies in dit jaaraan het licht zijn gekomen; immers in het jaar 47 na Chr. werddoor keizer Claudius de noordgrens van het Romeinse rijkvastgesteld. Het enthousiasme waarmee zowel de plaatselijkeals de provinciale overheid zich op de persconferentie uitte, zalmogelijk resulteren in het behouden van deze vondsten. Degemeente Vleuten-De Meern gaat onderzoeken hoe de gevon-den weg in het bestemmingsplan van de wijk kan wordenopgenomen. Gedeputeerde Kok sprak al over een &quot;Limes-museum&quot; ergens in de provincie. De Historische Verenigingziet mogelijkheden voor zo'n museum in de nabijheid van hetcastellum op de Hoge Woerd. De vereniging juicht deze initia-tieven toe, daar het in schitterende staat geconserveerde schip,met de gebeeldhouwde achtersteven, naar schatting meer dan20 meter lang en 3,5 meter breed, twee keer zo mooi, tweekeer zo oud en twee keer zo gaaf is als het beroemde&quot;Utrechtseschip&quot;. Overzichtsfoto van de site. Op de voorgrond het deel van hetschip wat zichtbaar is, in het midden de twee rijen palen van deweg. (Foto: Toon van Weerdenburg) Het zeer goed geconserveerde Romeinse vrachtschip werdgevonden in de rivierbedding ten noorden van de Romeinseverkeersweg, tegen de zuidoever van de rivier,

parallel aan deweg. In het schip, dat nog maar voor een klein deel in het zichtis gebracht, werd een kist aangetroffen met gereedschap, waar-onder een breew-ijzer en een nog vlijmscherpe beitel. De hoe-ken van de kist hebben gezwaluwstaarte verbindingen en zijnversterkt met bronzen hoeksteunen. De kist heeft een nog goedwerkend slot, waarvan de sleutel in de nabijheid lag. In het nieuw te bouwen&quot;Limes-museum&quot; zoudan deze vondst vannationale en europeseallure, naast alle andereRomeinse vondsten uitde omgeving, een leer-zaam geheel kunnenvormen van wat deRomeinse cultuur voorons heeft betekend. DeHistorische Verenigingzal gaarne, in nauwoverleg met de over-heid, steun willen ver-lenen om deze initiatie-ven te verwezenlijkenin een museum genaamd&quot;Limes-Fletione&quot;. H.E.J.van Essen Hier wordt de noordelijke palenrij van de Romeinse weg ingetekend. Op de achtergrond de directiewagenvan onze vereniging, die ook nu weer intensief wordt gebruikt. (Foto: Hans Joosten)















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 66 Johan Ludolph van Rhenen, vicaris te Vleuten,paap op Den Ham en redder van de Cunera-relieken door Casper Staal In het begin van de zeventiende eeuw werd een poging ondernomen het Utrechtse platteland te calviniseren. Maar veelbewoners van Stichtse kastelen doen niet mee aan die nieuwlichterij. Bij hen vinden rondtrekkende priesters onderdak.Het huis Den Ham bij Vleuten is zo'n rooms bastion. Op een aan Onze Lieve Vrouw gewijd drieluik, afkomstig uit datkasteel, staat de paap op Den Ham afgebeeld. Hij blijkt Johan Ludolf van Rhenen te heten. Drieluik met de LaudusMarianae. Op het middenluikMaria met het Christuskind.Op het linker luik Johan vanWanroy Utenham en zijnvrouw Margaretha deRrouxelles en vijf van hun kin-deren, S. Jan de DOper en deheilige Margaretha. Op hetrechter luik Johan Ludolphsz.van Rhenen, S. Jan deEvangelist en de H. Cunera.Utrecht, Nicolaes van Borculo(?), ca. 1615. MuseumCatharijneconvent, inv. nr.ABM s 109. Drieluik In het Museum Catharijneconvent bevindt zich een triptiek dat als hoofdonderwerp de 'Laudes Marianae' heeft..Het middenpaneel vertoont de Moeder Gods met het kind op de arm. Zij vertreedt de

duivel in de vorm van een draak en is voorgesteldals de apocalyptische vrouw, bekleed met de zon en staande op de maansikkel. Rond haar hoofd zweven twaalf sterren (Openb. 12:1).Zo is zij de vervulling van de belofte die God aan Adam en Eva deed in het Paradijs na hun zondeval. Sprekend tot de slang zei God: 'Ikzal vijandschap scheppen tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost en dat zal u de kop verpletteren' (Gen. 3:15).Boven Maria's hoofd houden twee engelen met zegepalmen een kroon. Vanuit de hemel heft God de Vader zegenend zijn hand op en tus-sen de Vader en Maria met haar goddelijke Zoon zweeft in de gedaante van een duif de Heilige Geest. Rondom Maria zijn in medaillonstwaalf van haar eretitels afgeschilderd.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 68 Themaat stichtte toen een vicarie op het altaar van Sint Nicolaasen legateerde tien morgen land op Themaat aan dat altaar'&quot;. Laterwerd de vicarie voor de helft verbonden aan het altaar in de huis-kapel op Den Ham. In een brief van juli 1606 berichtte JacobBool, kanunnik van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, aan deapostolisch vicaris Sasbout Vosmeer over de Nicolaas vicarie.Hij schreef hoe, lang geleden, in het begin van de burgeroorlog,de vicarie op het Sint Nicolaasaltaar in het Huis Den Hamvacant was door het overlijden van Balduinus Clivius(Boudewijn van Kleef). De heer van Utenham, Johan sr., devader van Johan jn, had als patroon van deze vicarie zijn oudstezoon Frederik benoemd om, naar hij zei, de vicarie te redden vanconfiscatie. Toen Frederik in 1586 voortijdig overleed, wees hijzijn volgende zoon Johan jr. (onze Johan) voor deze functie aan,hoewel deze op dat moment nog minderjarig was, namelijkongeveer zeven jaar. Johan jr. had de vicarie bijna zestien jaar inzijn bezit, tot hij op 6 februari 1602 met Margaretha deBrouxelles in het huwelijk trad. Omdat hij - als leek - niet zelfdemis had kunnen lezen, had hij uit de inkomsten van de

vicarie,groot 80 gulden, twee maal per week door een andere priestereen mis laten lezen. Na zijn huwelijk deed Johan jr. afstand vanzijn vicarie ten behoeve van zijn jongere broer. Aangezien hij indeze periode de vicarie in bezit had gehad niettegenstaande eenaantal kerkrechtelijke onregelmatigheden, zoals een te jongeleeftijd, zijn niet-clericale staat, en een benoe ming met voorbij-gaan van de kerkelijke autoriteiten, verzocht Johannes jr vanWanroy Utenham bij monde van kanunnik Bool hiervoor vergif-fenis. Hij verzocht bovendien om, nu zijn broer volgens geruch-ten in Hongarije was omgekomen&quot;, gedurende vier jaar devruchten van de vicarie (125 gulden) te mogen aanwenden voorhet herstel van de altaarornamenten, die in de tijd van Brederodewaren geroofd en verwoest. Na die vier jaar ( 1610) zou hij eengeschikte persoon als vicaris aanstellen'^. Ruim een halve eeuwlater, in 1673, wordt in een inventaris van pastoriegoederen ditaltaar weer genoemd wanneer pastoor Johannes van Aelst overtien morgen land opmerkt: 'gefundeert aan den outaer van St.Nicolaes tot Vleuten in de kerck''^. Als we deze gegevens over de vicarissen van de Nicolaas-vica-rie in een schema zetten ontstaat het volgende beeld: Het Mo IIP Vi^v. vvxs.. Gezicht op het dorp

Vleuten met de oude WilHbrordkerk.Tekening door H. Spilman, ca. 1780. RAU, Top. Atlas nr. 984. telde. En aan het slot van zijn artikel: 'Onbekend bleef ook deidentiteit van de priester op het rechterbinnenluik van de triptiekdie de kinderen Van Wanroy Utenham les gaf Was hij het wel-licht die de bijbelse allegorie 'godt gheeft die wasdom' [op de zil-veren schotel, CS.] bedacht?'^. Terecht bracht Dirkse dit Maria-triptiek uit het begin van de17de eeuw in verband met de Onze Lieve Vrouwebroederschapdie in 1471 in de kerk van Vleuten gesticht was, waarbij deUtenhams een belangrijke rol speelden^. Toen, na de beelden-storm op Sint Marcusdag (25 april) 1567 door drie vendels sol-daten van Hen drik van Brederode, die op weg waren van Vianennaar Amsterdam, de Vleutense parochiekerk voorlopig werdovergedragen aan de calvinisten, bleef, zo weten we, de broeder-schap bestaan. Zij zette haar activiteiten min of meer in hetgeheim voort op Den Ham, welks adellijke (of volgensBuchelius: semi-adellijke) familie het oude geloof trouw bleef.Het middenpaneel van de triptiek is dan ook geheel aan OnzeLieve Vrouw gewijd. Is er in de Vleutense archieven een priester te vinden die indeze periode met de broederschap en met de familie Van WanroyUtenham

zoveel van doen heeft gehad, dat hij op dit altaarstukstaat afgebeeld? De bronnen zijn schaars, doch ik ben vanmening dat identificatie thans mogelijk is. Uitgangspunt daarbijzijn de twee heiligen achter de geestelijke: Johannes en Cunera.Zij vormen namelijk een rebus die zich laat oplossen als'Johannes van Rhenen'. Johannes de Evangelist is de patroonvan zijn voornaam; Cunera, wier relieken in Rhenen werden ver-eerd, vormt de oplossing voor zijn achternaam. In zijn studie over het honderdjarig bestaan van de neogoti-sche WilHbrordkerk te Vleuten stelde D.W. Gravendeel aan dehand van de toen bekende gegevens een lijst van pastoors van deparochiekerk samen^. Tevens gaf de auteur de namen van hen dieals vicaris aan de kerk van Vleuten verbonden waren. In die lijstvan vicarissen staat de naam Johannes van Rhenen. De oplossingvan de rebus wordt daarmee ondersteund door gegevens uitarchieven die op Vleuten betrekking hebben. De naam Johannes van Rhenen treffen we aan in de inventarisvan de pastoriegoederen die pastoor Hendrik Willemsz. vanSegvelt op 3 mei 1611 dicteert aan notaris Antonis vanDeuticum. We lezen daar: 'Item de Heer Johan van Rhenen,capellaan van Sint Nicolaas Altaar in de kerk tot Vleuten, moetde pastorij

alle jaren geven een loot silvers''. Dit Sint Nicolaasaltaar in de parochiekerk te Vleuten werdvoor het eerst genoemd op 13 februari 1301. Hubertus van 1528, 1547 vermeld Hr. Balduinus Dirksz. Clivius ... - 1586 Frederik Ulenharn t 1586 1586-1602 Johan van Wanroy Utenham jr 1602- 1606 Frederiek van Wanroy Ucenham, t in Hongarije 1606- 1610 vacant 1610-... Hr. Johannes van Rhenen De buitenluiken Het rechterbuitenluik van het Mariatriptiek in het Catharijne-convent sluit in zijn iconografie aan op Sint Nicolaas. De heiligebisschop, met baard, houdt in de linkerhand een kromstaf, metzijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Hij is bekleedmet de tekenen van zijn bisschoppelijke waardigheid: op hethoofd heeft hij een mijter {mitra simplex), over zijn albe draagthij een rood fluwelen dalmatiek die met franjes is afgezet, endaaroverheen een goudgele koorkap met goudborduursel. Aanzijn handen heeft hij pontificale handschoenen. Naast Sint













Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 74 Pater Sommige mensen schijnen er veel belangbij te hebben wat kinderen van de lagereschool later willen worden. Ze blijven erover zeuren. In mijn geval was dat vrouwDe Lange, een oude buurvrouw. Ze vroegniet &quot;Wat wil je later woren&quot;, maar zei tel-kens weer: &quot;je moet later Pater worden&quot;. Omdat ik veel bij haar kwam om karwei-tjes te doen en ik er steeds maar op gewe-zen werd dat pater worden voor mij hetbeste was, begon ik er zelf in te geloven. In de herfst had ik van touw en kastanjeseen grote rozenkrans gemaakt. Het is nuwinter en ik moet voor vrouw De Langeaanmaakhoutjes hakken. Om haar een ple-zier te doen, besloot ik deze keer helemaalverkleed als Pater naar haar toe te gaan. Ik had een lange, zwarte regenjas vanmijn vader opgezocht en in de schuur vondik nog een paar oude sandalen. Zo ging ik met mijn blote voeten in desandalen, de zwarte jas en de grote rozen-krans om mijn nek houtjes hakken. Vrouw De Lange zei &quot;prachtig jongen,zo wil ik je graag zien.&quot; De dagen daarnableef ik als niemand het zag op blote voe-ten lopen, zelfs toen het gesneeuwd had.Een enkeling die het wel zag, vroeg of ik zenog wel allemaal op een rijtje

had. Op een avond kroop ik bibberend van kouen koorts bij de kachel. Ik werd door mijnmoeder met asperine, warme melk en eenkruik in bed gestopt. Ik ben heel snel inslaap gevallen en had een lange, mooiedroom. In mijn droom zag ik Onze Lieve Heer, hetwas net een mens. Hij liep op blote voetenin sandalen, had een zwarte regenjas aan eneen hele grote rozenkrans om. Hij riep mij &quot;Wil je mij helpen, ik hebtoch zoveel werk en ik word ook een dagjeouder&quot;. Nou, dat wilde ik wel, ik kreegallerlei karwijtjes te doen. Eerst moest ikwat hout zagen en hakken voor de hel.Daarna mocht ik heel even door een kiervan de grote poort in de hemel kijken. Toenmoest ik naar een soort magazijn, daarmoest ik zielen sorteren. Dat was een vieswerk want er waren maar weinig echt scho-ne zielen. Op dat moment werd ik wakker, de dokterstond naast mijn bed om mijn polsslag tevoelen. &quot;Hij moet maar een weekje in bedblijven, dus niet naar school&quot;, zei de doktertegen mijn moeder. &quot;Trouwens de meestervan zijn klas ligt ook met griep in bed&quot;. Onze Lieve Heer knipoogde naar mij, &quot;demeeste krijg ik nog wel schoon genoegvoor de hemel&quot;, zei hij. Dus hij schrobdestevig door op de zielen. Ik vertelde datmijn moeder alles goed schoon kreeg

metgroene zeep. Toen alle zielen te drogen hin-gen, moest ik mee naar een groot kantoor. Aan de hand van grote lijsten moest ik zelfbepalen wie er de volgende dag op aardeziek moest worden. Eigenlijk hoefde ervoor mij niemand ziek te worden, maar ikmoest een keuze maken. Dan maar demeester van mijn klas, dan had ik mis-schien een paar vrije dagen. Onze LieveHeer keek een beetje bedenkelijk en sprakover belangenverstrengeling, maar datbegreep ik niet helemaal. Daarna heb ik nog wat mensen, die hunstraf in het vagevuur hadden uitgezeten,naar de hemel gebracht. Dat vonden ze welfijn want dat vagevuur brandde ook als dehel. Toen kreeg ik het moeilijkste werk vanalles. Weer kreeg ik op dat kantoor eengrote lijst en daar moest ik op aanstrepenwie er in de komende week dood moesten.Ik had wel wat mensen in gedachten maardurfde en wilde hun namen niet aanstrepen.Dat werd me te gek, en ik wilde weglopen,maar Onze Lieve Heer hield me stevig aanmijn pols vast. Ik kreeg het benauwd enbegon te gillen. Pater zal ik wel nooit worden. Voortaan wilik mijn hoofd koel en mijn voeten warmhouden. Volgende week heb ik weer sok-ken aan en loop ik weer op klompen. De Meern, december 1939Theo van den Berg Illustratie:Barbara Gravendeel

































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 96 Nieuwjaar Zo rond de jaarwisseling kijk ik altijdweer eens terug naar het afgelopen jaar.Ik blader wat in mijn aantekeningen, omhiervan een verhaaltje te schrijven. Wat me opvalt is dat de mensen in onzedorpen steeds maar weinig woordengebruiken. Sommige zijn heel eenvoudigen kort maar daardoor heel bijzonder. Op school leren wij om heel netjes omte gaan met de nederlanse taal, maar altijdblijft er wat over van ons dialect.Beleefdheid en behulpzaamheid staan bijde dorpsbewoners hoog in het vaandel.Met weinig woorden begroeten zij elkaar,mannen tikken aan hun pet of zetten evende hoed af. Dat meestal gepaard gaat meteen korte groet: Hoi! Ontmoet men elkaar 's morgens danwordt dat: Moi! De meest vreemde uitdrukking vond ikaltijd : Vor nou en dan noggis, wat bete-kend voor nu en dan nog eens. De dorpsbewoners helpen elkaar in aller-lei omstandigheden. Is de moeder van eengezin ziek, dan worden al haar taken zon-der veel woorden overgenomen door debuurvrouwen. Daarna volgt dan altijd: Mag ikkiebedanke? Het antwoord is dan altijd: Jahoor, vor nou en dan noggis. Zo gebeurde er iets toen ik aan het tollenwas. Van mijn schoenveter had ik eenmooie zweep gemaakt om te tollen. Alsde veter

dan wat gerafeld is, en je maakthem nat, krijgt de tol wat meer vaart, hetgevaar was echter dat de zweep strikte. Op de Zandweg was ik aan het tollen,en ja hoor, de tol vloog door een etalage-ruit. Woedend kwam de winkelier naarbuiten en riep: Je word mooi bedanktsnotneus, waarop ik antwoordde: Jameneer, vor nou en dan noggis. Natuurlijk kwam mijn vader dat teweten, dus kreeg ik een pak slaag, met dewoorden: zo vor nou en dan noggis. Op nieuwjaarsdag zijn de mensen watspraakzamer, ze wensen elkaar het aller-beste en bedanken voor de hulp in hetafgelopen jaar. Ze begroeten elkaar dan met Motjooo!en het bedankje wordt beantwoord: metVor nou en dan noggis. 5IG^REN In ons huis midden in het dorp, werd heelveel de hulp in geroepen van mijn moe-der. Heel vaak ging ze oppassen bij eengezin met kinderen. Steeds kwam ookdezelfde buurvrouw een kopje suiker ofiets anders lenen. Ze bracht het bijnanooit terug, en durfde toch steeds weer tekomen, omdat moeder steeds zei: Vor nouen dan noggis. Vandaag is het weer zo'n drukke dag,eerst kwam iemand de fietspomp lenen,en natuurlijk de buurvrouw voor een halfkopje suiker, en als het niet te veelgevraagd is een half pakje boter en eenloodje koffie. Daarna stond er een schipper voor dedeur te springen, hij moest nodig even uitde

broek, de plee is achter de schuur, zeimoe. Moeder keek uit het raam, en zag eenvrouw in paniek op de Meembrug staan.Ze snelde er naar toe. Mins, zei de vrouw,mijn directoire elestiek is gespronge, ikken niet meer lopen. In ons huis werd alles met veiligheids-spelden weer opgelost, ze bleef nog weleen uur koffie drinken. Intussen was de buurvrouw weer ge-komen, ze bracht het halve kopje suikerterug, en of mijn moeder misschien driearepels en een handje groene zeep voorhaar te leen had. Ik breng het gauw weer terug, zei de buurvrouw, maggikkie heelerg bedanke? Och zei moeder, arm helptarm, vor nou en dan noggis. Nu, bijna zestig jaar later heb ik dezegebeurtenissen opgeschreven. Mijn ver-haaltjes die ik de laatste tien jaar hebgeschreven zijn in een bundel uit ge-geven, met tekeningen van Barbara. Wij beiden wensen hierbij onze trouwelezers en lezeressen veel voorspoed in1998. Barbara wil graag voor u blijven teke-nen, en ik wil blijven schrijven duszeggen wij: Vor nou en dan noggis! De Meem 1938/1998Theo van den Berg Illustratie:Barbara Gravendeel
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