
















Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 89 februari 19X3 Tenslotte volgde de aanpassing van degrens met de gemeente UTRECTTF:De/e grens was vanouds een typisch&quot;natuurlijke&quot; en werd in hoofdzaakdoor de loop van de Rijn bepaald, als-mede, ten noorden van de spoorlijn,door de Vleutensc wetering (de oude&quot;stadswateringe&quot; van de decisie van1539). In het kader van de ruilverkave-ling werden sloten gedempt en ook deVleutense Wetering verdween, anderesloten werden gegraven en vrijwel geenenkele instantie (ook het kadaster niet)zou in staat zijn de oude grens nauw-keurig aan te geven.De nieuwe grens loopt, ten noorden vande spoorlijn, langs de Hof' ter Weyde-weg, en ten zuiden ervan worden enkelenieuwe hoofdwatergangen als grensaan genomen. Ook de buurtschap deDriesprong wordt van Utrecht &quot;over-genomen&quot; en behoort voortaan bijVleuten- De Meern (KAART 15). Hof ter Weide Kaart 11(zie bIz. 88) oude grensnieuwe grens Groene Dijk Kaart 15 De wet van 1968 De voorlopig laatste grenswijzigingwordt ons aangereikt door de Wet van15 Mei 1968 tot wijziging van de grenzentussen de gemeente Utrecht en de ge-meenten Jutphaas en Vleuten- DeMeern nabij het verkeersplein Ouden-rijn. Bij de Wet van

8 October 1953 wa-ren de grenzen van de gemeente Utrechtzodanig gelegd dat de rotonde Ouden-rijn geheel op het grondgebied van diegemeente kwam te liggen. Door de ver-groting van de rotonde (klaverblad-structuur) dreigde deze regeling door- oude grensnieuwe grens Kaart 14(zie bIz. 88)





Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 Kom in de kas. Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar een open dag georganiseerd bij enkele tuinders en op de veiling. Ter gelegenheid van deze dag zal de vereniging een expostie inrichten, w/elke een beeld geeft van de gereedschappen en transportmiddelen, dus de werkwijze van de tuinders, vanaf het moment dat deze zich hier vestigden. Vooraf aan de expositie een beeld van de tuinderijen uit 1928. Foto: KLM Aerocarto N.V., Schiphol, en een korte historie over de komst van de tuinders. De eerste kas. Voor 1905 beoefende de z.g. 'hoveniers' binnen de stad Utrecht enin de onmiddelijke nabijheid daarvan de groenteteelt. Hun produktenverkochten ze zelf aan huis of gingen er mee naar de markt. Eenenkele commissionair deed opkopen op de tuin. Voornamelijk warende teelten vollegrondcultures. Het eerste platte glas bestond uit groteramen met kleine ruiten. Door voortdurende stadsuitbreiding moesten verscheidene hoveniershun grond afstaan en de wijk naar elders nemen. Zij vestigden zichte Bunnink, Zuilen, Maarssen, Maarsseveen en ook te Vleuten enHarmeien. Belangrijk hierbij is de bodemgesteidtieid. In het Nederlandsesysteem van bodemclassificatie worden de gronden van Vleuten e.o.tot het rivierkleigebied gerekend. Door het afvletten van de klei, voorde dakpannen- en steenfabrieken, ontstond een lichtere boven grond,die uiterst geschikt is voor de tuinbouw. Te Vleuten verrees in 1904 de eerste kas (voor perziken) op IdaMaria State. Dit bedrijf was 25ha groot en in exploitatie genomendoor Dhr. van Dugteren uit Rotterdam. Er werd fruit aangeplant metondercultures van aardbeien, bessen, rabarber en anderegroentegewassen. Als chef fungeerde hier B. Boers, initiatiefnemer in1905 van de Vereniging Groenten- en Vruchtenveiling U en O, uit's-Gravensande. Om verschillende redenen zag hij zich genoodzaakt ontslag te nemen, hij kocht 2,5 ha grond, voor f 5300,- en teelde daar op rabarber, aardbeien asperges en tulpen. Langzamerhand verschenen er druiven- en perzikenkassen. Na Boers vestigden zich te Vleuten H.J. Visch en H. Both. Naast de groententeelt en de fruitteelt (beide zowel in de vollegrond als onder glas) werd in Vleuten de chrysantenteelt van betekenis. Er verstigden zich zelfs een speciaal chrysantenbedrijf. Ook ontstond er een potplantenbedrijf van de eerste rang. De bloemenveiling werd in 1912 opgericht. LvE. Literatuur: Ontwikkeling van Vleutens tuinbouw van dhr Jac. de Bruyn.



















Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 februari 1983 101 Opgravingen op de hebben hel nooit \'oor elkaar kunnenkrijgen. Het \'iel niet in goede aarde bijtie gemeente en dan doe je niets. Hn wat/e nii het hart van het dorp noemen isrontlom hel winkelcentrum. Het is weleen leuk vsinkelcentrum. maar op helplein kim je niks doen. want daar is hetweer te klein voor. [:n hel is een tocht-gat. Dat is jammei', maar hel tocht ge-weldig. Niet iim het winkelcentrum tekraken, maar in de winterdag waai jeweg. je barst van de kou. Een ge/ellig-heidsplein hebben we niet. want op hetplein \an de w inkels gaal nooit lemantizitten. .Ie krijgt er ook geen binding, geen kon-takt. Op Vleuten hebben /e het ook ver-keerd aangelegd. Kijk. het Vredenburg.dal was vroeger een plein. Rondom ho-tels en winkels. I:r was van alles te dt)en.Dan een circus en dan een veemarkt,afijn, dal plein hatl een funklie. Daarging je /itlen. Als je hier gaal /illen komje ziek thuis. Da&quot;s jammer.Vleuten. Harmeien en Viontfoort heb-ben veel meer een centrum. Herlijk. ikben altijd iiots geweest op De Meern.maar tial missen we toch wel. ,\ls iknaar die omliggentle plaatsen kijk heb-ben ze ook allemaal een \ cel helere w in-kelbesland. Dal komi mik oimlal hiergeen uitbreiding van winkels mag ko-men. Toen plan Nijevell

werd g.-boiiwdkwam er een bepaling dat daar noiiitwinkels mogen woixlen gevestigd, wantde winkeliers op hel plein hadden hunklanten hard nodig. Ir zijn v erscheitle-ne pogingen geweest, maar het is alle-maal afgewezen, lai er is toch haitl be-hoefte aan. Maar het gekke is dat deparkeerplaats tegenover het winkel-centrum zo langzamerhand dicht groeitmet allemaal kramen. Op sommige da-gen kun je er je auto niet meer kwijl. Ik proef hier de iiiiing van enkele stillegrieven. Maar over her ali;enieen hem uloch een tevreden mens. Erg tevreden. Ik had een leuke jeugdomdat mijn vader zoveel hobby's had endat was erg afwisselend. Ik ben lid ge-weest van veel verenigingen waar ik ont-zaglijk veel plezier heb gehad en ik hebeen erg goeie vrouw.Na de oorlog, zeg maar vanaf m&quot;n ,^2ste.heb ik alleen maar welvaart meege-maakt. In '45 was ik. zeg maar. straat-arm, maar 8 jaar later kon ik toch m'neigen zaak neerzetten. M'n enige tegen-slag is geweest dat een zoon van mij op z'n 22ste is gestorven, maai' verder...... Ik kan wel zeggen dat het nie ni&quot;ii heleleven voor de wind is gegaan. Ik heb eenfantastisch leuk leven gehad en nu nog,ik zou het niet anders over willen doen. HogeWoerd (2de deel) door CA. Kalee Een vervolg &quot;nee&quot;, een paar korrektiesen aanvullingen op het artikel uit onsvorige nunimer.

p.65. linkerkolom: &quot;zie bijgaand bij-gaand kader&quot;. Het was de bedoe-ling dat er ook twee illustratiesrnet afteeldingen van Romeinsaardevv erk afgedrukt zouden wor-den, maar hiervoor was helaasgeen plaats. p.67. atb. 13. Bij de drie profielen zijnde aanduidingen weggevallen,lees van boven naar beneden:profiel G. C en H. p.73. afb, 29 en 30. De onderschriftenslaan op de gt)ede plaats maar dealbeeldingen dienen verwisseld teworden. p.74. afb. 32. Albeelding omdraaien. p.73. Natuursteen i.p.v. naluurleen. p.76. alb. 35. De naamstenipels6. 7. 16-18 zijn schaal 1:1 afgedrukt. p.77. alb. 36 is schaal 1:1 afgedrukt. Nadat het &quot;verschijnsel&quot; is blootgelegd (in ditgeval de funderingsresten van wat eens ver-moedelijk een porticus of zuilengang was)wordt het meetlint gespannen. Vervolgensworden t.o.v. dit lint alle details genieten en opmilimeterpapier in kaart gebracht. Verschil-lende kleuren geven aan met welke diverse ma-terialen men te maken heeft. Drie geverniste bekers Oeimann typen 33a enc. Van dergelijke bekers zijn in 1963 velescherven gevonden, (zie p. 65) (Schaal 1:4)



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 f^, ionb '^ februari 1983 102 V^ V ^^S^, \5. 1^ ^j| t^ 1^ 1' ^^^P / __ J^gS^SiSS^^^i \ *\ «^ j 1963                   ^'^                                                1973 (zie p. 65)                                                           (zie p. 69 e.v.) (>VC. Terra sigillata-kommen, bekers, borden en schalen, afkomstig van verschillende plaatsen inEngeland, Nederland en Duitsland. Op de Hoge Woerd in De Meern zijn in 1963 en in 1973 tal-rijke terra sigillata-scherven gevonden van de hier afgebeelde typen, genummerd volgens detypologie van Dragendorff (zie literatuur). Linkerkolom en rechts beneden: Midden- en Oostgallisch fabrikaat, 2de en eerste helft 3deeeuw; rechterkolom, boven (Drag. 30, 37 en 18 klein en groot): Zuidgallisch fabrikaat, circa60-80 na Chr. V,./ Rechts: opgegraven kookpot van ruwwandigaardewerk, tweede helft Ie eeuw en linksondereen gevonden olielampje, eind Ie eeuw. (Op-graving 1982- 1983). Alle vondsten bij een archeologische opgra-ving worden nauwkeurig in beeld gebracht opgrote vellen milimeterpapier, zoals neven-staande foto toont. Dit gebeurt bij ieder ge-schaafd vlak opnieuw. Door alle tekeningennaderhand met elkaar te vergelijken krijgen dearcheologen een exact beeld van hetgeen

zichvroeger op deze plek bevond.







Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 105 juni 1983 Waterschapsbestel &quot;Hoe komt iemand die gemeentesecretaris is ertoe, wanneer hem wordt gevraagdeen lezing voor de historische vereniging te houden, daarvoor als onderwerp - hetWaterschapsbestel - te kiezen&quot;. Dit waren de openingswoorden van dhr. A. P. Zwartkruis die op onze ledenverga-dering, de eerste lezing van dit jaar hield. In dit artikel enkele citaten uit de bijzon-der interessante lezing. De komplete tekst berust bij de redaktie. Het Waterschaps-bestel, historie en toekomst. Kaden Naast de grote zeewater- en rivierwater-keringen zijn er in het lage deel van onsland ook nog eens duizenden kilometerskaden. Kleine, onopvallende waterke-ringen, maar even onmisbaar als de gro-te. De kaden vormen een essentieel on-derdeel van de polders die in het lageland van Holland, Utrecht en Frieslandveel voorkomen. Een polder is een door een waterkeringomringd stuk land waarbinnen het mo-gelijk is de waterstand te regelen.Er zijn, verschillende soorten polders.De eerste polders ontstonden als gevolgvan inpoldering in de achtste eeuw in dezeekleigebieden van Friesland, Gronin-gen, Zeeland en Holland. Droogvallen-de stukken werden omdijkt. Er kwamenin de loop der eeuwen hele

complexenvan aaneengesloten polders, die onder-ling gescheiden waren door voormaligezeedijken. De afwatering die eerst langsnatuurlijke weg via sluisjes bij eb plaatskon vinden, moest nadat het polderlanddoor inklinking ten opzichte van de zeedaalde, kunstmatig plaatsvinden.Een tweede soort polder is te vinden inde lage gebieden in Holland en Utrecht.In deze gebieden - die eeuwen geledenbetrekkelijk hoog moeten hebben gele-gen - is als gevolg van een continue ont-watering het land zo sterk gedaald (in-klinking) dat het onmogelijk werd dathet te veel aan water afvloeide naaropen water. Noodgedwongen moestenkaden aangelegd worden om het waterbuiten te houden, terwijl kunstwerkennoodzakelijk werden om het overtolligewater te lozen. De aanleg van kaden da-teert al van voor 1300. Er ontstondengrote aantallen laag gelegen polders, die hun overtollige water door middelvan gemalen maalden op de zogenaam-de boezem. De boezem is een stelsel vanriviertjes dat dient om overtollig wateruit de aanliggende gebieden (polders) afte voeren bijvoorbeeld naar de zee. Dieafvoer vindt meestal kunstmatig doormiddel van gemalen plaats. doorA. P. Zwartkruis 18 november 1421 Als we het over de zee hebben dan kanik er niet omheen te vermelden dat degeschiedenis van Nederland ook een

ge-schiedenis is van rampen die met waterte maken hebben. Vrijwel iedereen weetwel vanuit de geschiedenislessen van deSt. Elisabethsvloed, die in de nacht van18 november 1421 65 dorpen verzwolgen 10.000 doden kostte.De Biesbosch en de Dollard zijn het nunog zichtbare resultaat van deze ramp,die volgens de overlevering mede ver-oorzaakt werd doordat de dijken als ge-volg van de Hoekse- en Kabeljauwsetwisten niet voldoende werden onder-houden. Floris V Naast het keren van het zeewater is ookde rivierwaterkering een belangrijketaakstelling voor het waterschap.Rivierwater wordt gekeerd middels dij-ken. Het kwam ook wel voordat de overheid- in Holland de graven, in Utrecht debisschoppen en in Gelre de hertogen - debewoners, dwong om de zorg voor dedijken op zich te nemen. Floris V bij-voorbeeld verscherpte het toezicht opde waterstaatswerken. Hij stelde mid-den 1200 een College van Dijkgraaf enHeemraden voor de Zuiderzeedijken in.Deze dijkbesturen zijn voorlopers vande waterschappen. De zorg voorde wa-terkering kan beschouwd worden als deoudste taak van het waterschap. Karel de Grote Het onderzoek naar het ontstaan van dewaterschappen is boeiend. Het laatstewoord erover zal vermoedelijk wel nim-mer gesproken worden. Het onderzoekernaar is ook moeilijk, omdat de

gege-vens van de vroegste tijd zo schaars zijn.Op verschillende gronden mag wordenaangenomen, dat er tot de tijd van Karelde Grote (8e, 9e eeuw na Chr.) geen be-paalde waterstaatszorg in ons land was.Aan de bescheiden behoefte van de ge-ringe bevolking kon nog worden vol-daan zonder kunstmatige waterkeringen waterlozing; men volstond toen methet ontwerpen van woon- of vluchtheu-vels. Eerst tegen het jaar 1000 verandert dit.Toen werden in het deel van Nederland,dat onder de zeespiegel ligt stukken landomgeven door dijken, waarna ookkunstmatige waterlozing nodig werd.Voor zover bekend, waren er ter verzor-ging van deze werken geen afzonderlijkeinstellingen in het leven geroepen: dezezorg werd uitgeoefend door de plaatse-lijke gerechten en door de landsheren(hertogen, graven of bisschoppen) zelf.Een volgende stap was het, dat er terverzorging van werken, die grote land-streken aangingen, besturen in het levenwerden geroepen. Dit werden dus deeerste waterschappen in engere zin.De grote waterschappen op de Zeeuwseeilanden en enkele in de provincieUtrecht gaan waarschijnlijk terug tot de12e eeuw. De grote waterschappen in Hollandkunnen meest alle op de dertiende eeuwworden gedateerd. 500 y.Chr.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 106 juni 1983 Kwam u ook in de kas ? Hoe het was ! Gereedschappen en transportmiddelenfiets, boot en auto. Een beeld van 80jaartuinderijen rondom Vleuten-Dc Meern.De expositie door onze vereniging ver-zorgd tijdens &quot;Kom in de kas&quot;, de opendag van de tuinderijen.Ruim 11.000 mensen bezochten de vei-ling, tuinderijen en de expositie.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 107 juni 1983 Een dorp verandert Op de foto die rond 1900 gemaakt werdop de Brink in Haarzuiiens en waarvoorwij namen zochten, is nog geen reaktiegekomen. Daarom plaatsen we de foto van deBrink nogmaals. Helpt u mee '.'Deze keer de veranderingen zichtbaaruit de lucht, op deze foto van KLMAero carto N.V. Schiphol, Vleuten in1964. (zie middenpagina )Het Haarpad met bebouwing, de nogmet gerestaureerde kerk. Veel is er tevertellen en dus op te schrijven over diebebouwing en de bewoners. Maak eenartikel over de veranderingen in hetdorp Vleuten. Uw reakties ziet de redaktie gaarne tege-moet. Aanvullende ledenlijst Nog een klein aantal leden ver-zuimde tot op heden de contribu-tie 1983 over te maken. Mogenwij erop rekenen, dat u die over-boeking binnenkort alsnog ver-richt?Bij voorbaat dank ! De penningmeester. Knippers, C.H.A. Laag Nieuwk.buurtweg 1 3455 RT Haarzuilenl Kok, E. Trompstraat 11 3454 XJ De Meern Koren, Jaap Fabrieksstraat la bis 3551 SH Utrecht Kragten, A. Vleuterweideweg 3 3 3451 RA Vleuten Leest, J.S. van der Woerdlaan 13 3454 VK De Meern Lieshout, G.J.M. Meentweg 92 3454 AV De Meern Lindeman, M.H. Vleutenseweg 402 3532 HW Utrecht Mourik, W. van 't Zand

28 3451 GS Vleuten Oskam, W.E. 't Zand 46 3451 GS Vleuten Rijker, Co Karel Doormanstraat ^ 3454 XG De Meern Rodenburg, J. Dorpsstraat 62 3451 BL Vleuten Roodenburg, C. Westlandsetuin 10 3451 GV Vleuten Rooij, H.P. de Westlandsetuin 1 3451 GV Vleuten Rossenberg, J.C. Marelaan 1 3454 GA De Meern Sande-Mandjes, Mw. To v.d. Willebrordstraat 10 2025 BR Haarlem Schaaf, F. van der Dammolen 112 3481 AP Harmeien Schaik-Staal, Mw. M. van Vleutenseweg 373 3532 HH Utrecht Selders, H. Camphuijsenstraat 43 3451 BC Vleuten Smorenburg, W.C. Utrechtseweg 7 3451 GA Vleuten Spaapen Handelmaatschappij BV Rijksstraatweg 70 3454 JE De Meern Stolker, P.J.M. Groenedijk 15 a 3454 PA De Meern Swart, G.C. Groenedijk 38 3454 PS De Meern Tilstra-Graafland, Mw. G. Utrecht^eweg 73 3451 GD Vleuten Veenhoven, R. Gerverscop 31 3481 LV Harmeien Verheul, J. Utrechtseweg 81 3451 GD Vleuten Verheul, J.A. Oudenrijnsingel 32 34 54 BJ De Meern Verhoef, L.J.P. Tigrisdreef 159 3564 GK Utrecht Winkelaar, O.P.A. Van Wanroystraat 1 3451 BP Vleuten Zijl, P.W. van Past. Ohllaan 25 3451 CB Vleuten 1 mei 1983, Nieuwe leden na 31 januari 1983. Baars, m.J. Hindersteinlaan 49 3451 EW Vleuten Bibliotheek der Rijksuniversiteit Wittevrouwenstraat 9-11 3500 DA Utrecht

Bibliotheek, &quot;Stichting Openbare Hindersteinlaan 23 3451 EV Vleuten Bomiriel, j.M. van Beatrixstraat 41 3945 CN Cothen Bonzel, Mr. H. van Burg.v.d.Heidel aan 35 3451 ZS Vleuten Breukelen, A.J. van Fr.van Eedenstraat 27 3451 AX Vleuten Brugeman, j. Van Woerdenstraat 3 3451 BS Vleuten Denekamp-van Mondfrans Hw. R. Utenhamstraat 5 3451 BR Vleuten Derksen, Hw, A. Schoolstraat 90 3451 AG Vleuten Dijk, H. van Prins Hendrikweg 62 3451 KP Vleuten Evers BV Schoolstraat 15 3451 AA Vleuten Fokker, Jan Dorpsstraat 32 3451 BL Vleuten Gierveld, Hans Kennedylaan 2 5 3451 ZD Vleuten Goes, A. Utrechtseweg 35 3451 GB Vleuten C-oes, A.C.P. Schoolstraat 8 3451 AD Vleuten Goes, M.A. De Ruyterstraat 14 3454 XL De Meern Graaff, w.A. de Tinnegieterlaan 2 3454 DZ De Meern Gresnigt, A.M. Alendorperweg 79 3451 GL Vleuten Gresnigt, J.M. Utrechtseweg 105 3451 GE Vleuten Groot, A.J.N, de Utrechtseweg 4 3451 GG Vleuten Gun, A.C. van der Utenhamstraat 10 3451 BR Vleuten Harteveld, de Heer en Mevr. p/a Strijkviertel 60 3454 PP De Meern Jacobs, G.M. Adm.Helfrichstraat 31 3454 XA De Meern Jager, H.B. Parkweg 18 3451 RJ Vleuten Jansen, t. Van Heernskerklaan 12 3454 EP De Meern Janssen, G.J. Westlandsetuin 4 a 3451 GV Vleuten Jongerius, N. Stoelenmakerslaan

74 3454 DV De Meern Kerkhof, g. Laan 1954 28 3454 CR De Meern Klok, B.J. Rijksstraatweg 37 3454 JC De Meern



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 108 juni 1983 In de rubriek 'Bekende Dorpsgenoten' wordt dit keer aandacht geschonken aan Kees Valken-stem (1862 -1952). Een veelzijdig kunstenaar en markant man, die in de tijden dat hij in Vleu-ten woonde (hij vestigde zich in totaal driemaal in deze gemeente) door zijn leefwijze een der-mate indruk maakte, dat hij dorpsgenoten die hem indertijd ook maar enigszins hebben mee-gemaakt nog immer levendig voor de geest staat. Ook de hedendaagse jeugd van Vleutenklinkt zijn naam niet onbekend in de oren, want de openbare basisschool aan de Pastoor Ohl-laan draagt zijn naam. Kees Valkenstein, eenveelzijdig kunstenaar. Bekendedorpsgenoten door Gerri't Jan BelOnderwijzer Kees Valkenstein werd op 2 oktober1862 als Cornelis Johannes Valkestijnin Utrecht geboren. Op 10 september1884 solliciteerde hij naar een vrijgeko-men betrekking als onderwijzer bij deopenbare school in Vleuten. De tekstvan de brief, waarin hij zijn persoon on-der de aandacht brengt, is kort enkrachtig: &quot;Aan den EdelAchtb. Heer Burgemees-ter der gem: Vleuten. Ondergetekendeneemt bij deze de vrijheid, zich bij UEdelAchtbare aan te melden, ter vervul-ling der in Uwe gemeente

opengevallenbetrekking van onderwijzer aan deOpenbare School, Zich beleefd bij UEdelAchtbare aanbevelende, heeft hijde eer te zijn van U EdelAchtbare deOnderdanige Dienaar Corn. J. Valken-stijn&quot;. Afgezien van de hoeveelheid beleefd-heidsfrases geen schrijven dat uitblinktdoor overtollige informatie. Vandaagde dag is dat wel even anders als iemandaan de slag wil komen, maar toenderijdwerd een kennisgeving van de levendeinteresse waarschijnlijk als voldoendegezien. Nadere informatie verkreeg degemeente bij de ArrondissementsSchoolopzieners (tegenwoordig zou datde Inspecteur va- het Onderwijs zijn)die kennelijk beviedigende inlichtingenverschafte, want na diens voordrachtbesloot de gemeenteraad Kees Valken-stein tot onderwijzer te benoemen. Kees Valkenstein met een aantal door hem gemaakte poppen. De foto dateert uit 1947(Gemeente-arcief Vleuten-De Meern).                                          / Dit gebeurde op 19 september, dus 9 (!)dagen nadat de sollicitatiebrief was ge-schreven. De heden ten dage veelge- hoorde uitlatingen op het gemeentehuisdat &quot;de behandeling van deze zaak z'ntijd nodig heeft&quot; en dat het daarom















Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 Schrijf uw stuk over de verschillen tussen nu en 1964.











Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 121 umi 19N3 ???1> M/^&quot;^



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 122 juni 1983











































































Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 159 december 1983 De Predikstoel De predikant, die aan zijn preek bezigwas toen de Fransenin 1672 op zijn&quot;houten broek&quot; schoten, moet Ds Bar- tholdus van Hattem zijn geweest. Hijwerd beroepen in Maart 1671 en beves-tigd op 25 Juni 1671. Hij overleed op 20Oktober 1711. Preekstoelen waren al bekend in de 15eeeuw, maar werden pas algemeen in de16e en 17e eeuw tengevolge van hetvoorschrift van het Concilie van Trente(1545 - 1563) dat aan de preken meeraandacht diende te worden besteed.In de 16e eeuw bestond de preekstoel uitdrie delen; de voet of makelaar, de kuipen het klankbord. In de 17e eeuw werdde voet vervangen door figuren, bv. vierengelen, evangelisten, enz.. Later ver-smolten de drie elementen waaruit depreekstoel is opgebouwd en werdenoverwoekerd door loofwerk. Onze preekstoel (afb. 10), die volgens de&quot;geheym-schryver&quot; in 1614 in gebruikwerd genomen, stamt inderdaad uit dietijd op grond van stijlkenmerken. Dekuip is gebeeldhouwd in eiken en ver-sierd met renaissance-motieven: half-zuilen met cannelures, bekroond doorkapitelen met voluten. De bogen op depanelen verraden Utrechtse invloed. Opde schildhouders op de hoeken zijn

ver-moedelijk vroeger de wapens geschil-derd geweest van de schenkers; enig ar-chivalisch bewijs ontbreekt echter totnu toe. Getuige de hier en daar aanwezi-ge verfresten is het meubel zeker ooit ge-of beschilderd geweest.De leuning van de trap is vermoedelijk eind 17e eeuws op grond van de barokkebalusters. De treden zijn van recentetijd. De kansel is voorzien van een geelkope-ren lezenaar, terwijl tegen de trap eengeelkoperen houder voor een doopbek-ken zit geschroefd. Beide zijn 17e eeuws.Een tweede, identieke lezenaar,oor-spronkelijk ten dienste van de voorle-zer, kreeg een moderne voet en vond eenplaats op de tafel in het liturgisch cen-trum. Van enige beschadiging, door de &quot;ge-heym-schryver&quot; aan de &quot;Franschen&quot;toegeschreven, kon ik geen spoor ont-dekken. Het Orgel Onze &quot;geheym-schryver&quot; meldt deaanwezigheid van een restant van eenoud orgel uit 1599. Het is nauwelijksdenkbaar dat in dat jaar in de Vleutensekerk een orgel kan zijn aangeschaft;daarvoor waren de tijden toen te woelig.Evenals elders in het Nedersticht kwamde reformatie in Vleuten moeizaam opgang. De katholieke pastoor HendrikWillems van Segvelt, in 1565 door hetkapittel van Oudmunster aangesteld,bleef tot in 1611 in Vleuten werkzaam,zich daarbij gesteund

wetend door dekatholiek gebleven kasteelheren in deomgeving. Op St Marcusdag van het jaar 1567werd de kerk gebeeldstormd door de (afb. 11) Het orgel soldaten van Brederode, die echter naarhet schijnt meer uit waren op kostbaar-heden (vanwege hun achterstallige sol-dij) dan dat zij het op de uiterlijke teke-nen van het katholicisme hadden voor-zien. In 1593 was de kerk althans nogvol &quot;geschilderde beelden en outaeren&quot;en de pastoor was nog in het volle genotvan de pastoriegoederen.Het ging in het Sticht tijdens de refor-matie ook anders toe dan in het westenvan ons tegenwoordige Nederland. Zowerd bij de Unie van Utrecht van 23 Ja-nuari 1579 aangaande de religie bepaalddat in Holland en Zeeland slechts de ge-reformeerde godsdienstoefening werdtoegelaten en de andere gewesten vrijwaren zich al of niet aan de religievredete houden, mits niemand om zijn geloofwerd vervolgd. Er worden uit die eerste jaren wel predi-kanten vermeld: Lichtenbergh 1583,Goosen Picard 1588, Jan van Doesburg1589, Tilman Jansz. 1590, Dick Tho-masz. van den Goude 1598, RombertFeonius 1603 en Floris Gerritsz. vanEns die in 1607 van Houten kwam. Zijhadden het moeilijk en het aantal lidma-ten was niet groot; Het bewoog zich inde tweede helft van 17e eeuw tussen de De preekstoel

(afb. 10)























Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 171 december 1983 vader op in de bakkerij en was tevensveehouder. In 1905 trouwde hij met Ja-coba van Nes (geb. 1881). Zij kregen 3zoons en 4 dochters. Zijn zoon Kees(Cornelis Everardus, geb. 1914), die in1946 trouwde met Johanna WilhelminaVermeij (geb. 1917), kwam na zijn vaderin de bakkerij, aanvankelijk met broerEvert (geb. 1921), die echter later hetveehoudersbedrijf overnam en nu eenboerderij heeft op de Vleuterweideweg.Kees overleed in 1979 en nu voorzienzijn zoons Hans (geb. 1948) en Ben (geb.1949) het dorp van brood en gebak. De wagenmakers/houthandelaren (zie stamboom 3) De middelste van de 15 kinderen vanEvert van Dijk en Cornelia van Schalk-wijk heette ook Evert (Everrardus, geb.1813). In 1845 kocht hij een pand aan de toen-malige Utrechtseweg, later Dorpsstraatgenoemd, recht tegenover de latereSchoolstraat, waar hij een wagenmake-rij begon. Dit pand, waarvan hierbij eenfoto is opgenomen, was daarvoor debakkerij van Jan Hoedemaker terwijlhet in het begin van de 18e eeuw een her-berg was, genaamd &quot;De Frisse Roe-mer&quot;. In 1971 werd het afgebroken omplaats te maken voor enkele nieuwewinkelpanden. Evert trouwde eerst met Maria Steen-man (geb. 1809) uit Muiden, die

kinder-loos bleef en in 1860overleed, en daarnain 1861 met Maria van Wijk uit Mont-foort (geb. 1835). Uit dit huwelijk kreegEvert 8 kinderen, waarvan er 3 in huneerste levensjaar overleden.Van de overblijvende 5 kinderen blevener 4 in de buurt, t.w. 3 in Vleuten en 1 inHarmeien, terwijl de vijfde zich inAmersfoort vestigde.De genoemde vier zijn: zoon Evert (geb.1862), waarover hierna meer, zoonGeert (Gerardus Mathias, geb. 1863),die hierna bij de kasteleins ter sprakekomt, zoon Bertus (Hubertus, geb.1866), waarover hierna meer bij de ex-pediteurs, en dochter Kee (Anna Corne-lia, geb. 1877), die in Vleuten trouwdemet Johannes Baars (geb. 1856) en latermet Theodorus van Kleef (geb. 1880).Oudste zoon Everard (geb. 1862) volgdezijn vader op als wagenmaker en wasook houthandelaar. Hij trouwde in1883 met Greet SpoUu (MargarethaWilhelmina, geb. 1861) uit Alfen (hetlatere Alphen aan de Rijn).In 1892 kocht hij een stuk land aan detoenmalige Kantonnale weg, later Park-weg genoemd, dat hij gebruikte alshoutopslag en waarop hij in 1893 een'loutloods en in 1913 een houtzagerij Utrecht vervoerd en vandaar in vlottendoor de Vleutense wetering naar dehoutzagerij in Vleuten getransporteerd. Zoon Jo (Johannes Franciscus, geb.1900) werkte ook in het Vleutense be-drijf als houthandelaar en bedrijfsleidervan de

houtzagerij. Hij trouwde in 1931met Jo van Gent (Johanna Maria, geb.1908) en zij wonen nu nog steeds aan deStationssstraat nr. 16.Zoon Theo (Theodorus Gerardus (geb.1903) was de boekhouder van de hout-handel. Hij volgde in 1930 zijn vader opals gemeente-ontvanger van Vleuten,welk ambt hij ook bekleedde in de nieu-we gemeente Vleuten-De Meern tot1966. Naast deze twee functies heeft Theo nogvele functies gehad in het Vleutensemaatschappelijk leven, waardoor hij bouwde. Op 16 december 1901 werd Everardbenoemd tot gemeente-ontvanger vanVleuten, waarvoor hij toen een jaarwed-de ontving van f 250,--. Maar dat ambtwas toen nog een nevenbetrekking enzijn kantoor had hij aan huis. Hij bleefgemeente-ontvanger tot hem op 1 juli1930 eervol ontslag werd verleend.Daarnaast was hij ook jarenlang procu-rator van de R. K. Broederschap vanVleuten.Everard was vader van 12 kinderen. Zijn oudste zoon Eef (Everardus Hu-bertus, geb. 1889) werd na zijn vadersdood in 1932 directeur van de Houthan-del E. J. van Dijk N.V.. Als houtkopermaakte hij verschillende reizen naar hetbuitenland om daar bomen te kopen.Die bomen werden per schip naar
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