






Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 180 april 1984 De archeologische opgravingop de Hoge Woerd in De Meern in 1982 - 1983 In aansluiting op deze omvangrijke archeologische opgraving in De Meern, organiseert de His-torische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens, in samenwerking met het ArcheologischInstituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht en de ABN, van Zaterdag 12 mei t/m Zondag3 juni 1984 een unieke overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Verenigingsgebouw, Zandweg 148 in De Meern,en is dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur ('s-Maandags gesloten) en 's-Zondags van13.00 - 17.00 uur.Donderdag en vrijdagavond geopend van 17.00 - 21.00 uur. Deze tentoonstelling, die weer iets meer licht werpt op de geschiedenis van de Limes (noorde-lijke grens van het Romeinse Rijk), is zeer zeker uw belangstelling en dus een bezoek waard. 1.Maalsteen van ZZW naar NNO. Opn.: A. van Geffen. In de honderdvijftig jaar, dat er op deHoge Woerd in De Meern opgravingenzijn gedaan en vondsten verzameld,kwamen er verscheiden interessante ge-gevens aan het licht over de Romeinsebezetting op deze plaats: (vermoedelijk)een castellum (Romeins legerkamp vooreen kleine troepenafdeling, een of

meereenhedenvan 500 a 600 man), behorendbij de reeks grensvestingen langs deLimes (1). De Limes was een militaireweg waarlangs versterkte steden, legi-oenskampen of castella lagen; hij diendein onze streken ter bescherming van hetRomeinse rijk tegen invallen van Ger-maanse stammen. De opgravingen waren noodgedwongenkleinschalig en de informatie, die zij ga-ven, bleef beperkt; vele vragen bleven -en blijven ook nu nog - onbeantwoord(2). In 1982 bood zich een nieuwe gelegen-heid om aan archeologisch onderzoekte doen, toen ontheffing van de monu-mentenbescherming werd verleend aande heer J. Kurver te De Meern, ten be-hoeve van de bouw van een woning. De-ze ontheffing werd gegeven op voor-waarde, dat er eerst archeologisch on-derzoek zou plaatsvinden.Evenals de vorige opgravingen werdook deze weer uitgevoerd door het Ar-cheologisch Instituut van de Rijksuni-versiteit te Utrecht, onder leiding vaneen groep doctoraal-studenten en vanleden van de Historische VerenigingVleuten-De Meern-Haarzuilens. Hetbleek dat dit een bijzonder plezierig envruchtbaar samenwerkingsverbandwas, waarbij, ondanks winterse weers-omstandigheden - er werd tussen 1 no-vember en eind maart 1983 gegraven -de stemming uitstekend bleef.









Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 april 1984 184 Oude dorpsbewoners vertellen Op een gure woensdagavond In februari brachten wij een be-zoek aan de Lage Haarsedijk nr. 11 te Haarzullens, gelegennaast de plaats waar vroeger de Haarmolen, ook wel de&quot;plank&quot; genoemd, heeft gestaan. Wij belden aan bij de familieVan Zuijlen - Vulto. Wachtend op het opendoen, ontdektenwij in de voortuin nog de oude maalsteen van genoemde mo-len. Wij werden hartelijk ontvangen en onder het genot vaneen kop koffie vertelde ons de familie Van Zuijlen hun levens-verhaal. uit van de gemeenten Kockengen enVleuten-De Meern. Op dit moment is zijde oudste bewoonster van de Lage Haardie daar geboren en getogen is. Haar ge-boortehuis staat er overigens nog steedsen wordt thans bewoond door de fami-lie Vernooij. Stephanus W. van Zuijlen werd geborenop 24 maart 1895 te Papekop. Het gezintelde vier zoons en twee dochters.Cornelia H. Vulto werd geboren op 2september 1897 te Haarzuilens enmaakte deel uit van een gezin van negenkinderen (zes meisjes en drie jongens).Hun beide ouders waren kleine boeren.Toendertijd was het gebruikelijk datmen in de zelfde &quot;stand&quot; trouwde en al-dus

geschiedde ook bij hen in 1923. Zijkregen na 6 jaar hun eerste dochter. Ervolgden nog drie dochters en een zoon.De heer en mevrouw Van Zuijlen gin-gen, zoals de meeste kinderen van kleineboeren, direkt na de lagere school aanhet werk. De jongens als boerenknechten de meisjes als boerenmeid. In devolksmond werden deze meisjes van ge-middeld 11 jaar, vaatdoekenslikkers ge-noemd. De heer en mevrouw Van Zuijlen leer-den elkaar op 18- resp. 16-jarige leeftijdkennen bij boer Mans van Rooijen teVleuten, waar zij beiden werkten.Vorig jaar hebben zij hun zestig-jarigebruiloft gevierd. Hun levensavondbrengen zij nu door in een prachtiglandhuis, voorzien van alle gemakkenvan deze tijd. Dat hebben zij kunnen be-reiken met hard werken en zuinig leven.Zij zijn dan ook nooit op vakantie ge-weest. Een paspoort voor een reis naarhet buitenland was derhalve niet nodig.Als mevrouw Van Zuijlen zich echtereens moet legitimeren, gebruikt zedaarvoor haar persoonsbewijs uit deTweede Wereldoorlog. Vaatdoekenslikker Mevrouw Van Zuijlen werd als vaatdoe-kenslikker op 11-jarige leeftijd uitbe-steed aan mevrouw Berkensteijn, (demoeder van haar vriendinnetje Dina),die eveneens aan de Lage Haar woonde.Zij kreeg 1 kwartje per week en het sala-ris werd eens per jaar,

achteraf uitbe-taald. Haar werk bestond o.a. uit afwas-sen, klompen en ketels schuren, lampenen koper poetsen, vloeren vegen, met dehand de was doen en koeien melken.Leuk detail is, dat 's morgens bij haarbazin de ijzeren ketel boven het vuur doorMonique van Essen In 1946 kocht de familie Van Zuijlen hetom de restanten van de molen gelegenland en het daarbij behorende woonhuisvan de familie Berkensteijn. Aangezienhet woonhuis nog verhuurd was, heb-ben zij 10 jaar moeten wachten alvorenshet zelf te kunnen gaan bewonen. Oudste bewoner Ondanks het feit dat mevrouw VanZuijlen haar hele leven lang heeft ge-woond aan de Lagehaarsedijk (ook welde Lage Haar genoemd), heeft zij tochin twee verschillende gemeenten ge-woond. De Lage Haar maakte ooit deel De Haarmolen In de gezellig ingerichte huiskamer,hangt van de hand van Gert van Spanje,een prachtig schilderij van de Haarmo-len, toen deze nog in volle glorie zijnwieken door de wind ploegde. Deze ko-renmolen, die qua bouwstijl overigensleek op een watermolen, dateert uit deeerste helft van de 19e eeuw en was gele-gen bij de watergangen de &quot;Heycop&quot; ende &quot;Bijleveld&quot;. De aan- en afvoer vanhet te vermalen produkt geschiedde danook veelal per schip. De boeren lieten

ero.a. hun gerst tot varkensvoer verma-len. Rond 1907 werd de Haarmolendoor blikseminslag onherstelbaar ver-nield en is sinds die tijd langzaam in ver-val geraakt. De heer en mevrouw Van Zuijlen-Vulto bij hun 60-jarig huwelijksjubileum.
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 april 1984 191 -?Cl. De boerderij Beefland omstreeks 1930. 1.    .Ihr Hendrik .Jan Mari BarchmanWuytiers. Hij was geboren 4-2-1875 op hui/el-jkenrode te Loosdreeht als zoonvan Jlir Jan Willem Antoni Barch-man Wuytiers en Jkvr. SusanneAmelia Martens. vrouwe van VoornOp deze foto was hij nog vrijgezel.De familie Barchman Wuytiers was.behalve van huize Voorn met toebe-horen, ook eigenaar van de boerde-rij &quot;De Halve Maan&quot; en de boerde-rij &quot;Strijland&quot; (op het tegenwoordi-ge sportcomplex achter huizeVoorn). 2.     Neeltje van Vliet, de vrouw van Ger-rit Hamoen. 3.    Jhr van Heeckeren. 4.     Gerrit Hamoen, broer van Thijmen;hij was geboren 9-12-1865 teUtrecht. 5.     Cornelia Hamoen - van Stam, moe-der van Thijmen. Zij werd geboren20-1-1834 te Vleuten als dochter vanGerrit van Stam en Grietje Ha-moen; zij overleed 18-2-1916 te Veldhuizen, Zij huwde 10-11-1862te Vleuten met Florus Hamoen. 6. Jan Pieter Oskam. Hij was geboren19-11-1862 te IJsselstein als zoonvan Jan Oskam en MargrietjeBosch. Hoewel hij slechts 14 jaarouder was dan de bruid, scheelden zij toch een generatie, want zijnover-grootouders waren de betover-grootouders van Adriana Marijgje. 7. Cornelia

de Heer - Hamoen, zustervan 'i'hijmen; zij was geboren 14-6-1872 te Utrecht. De (ioossen-, Goosch-, Gooise- of ook wel Tjepmabrug, gezien van Oost naar West. lm ^wMil























Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 202 april 1984 Schenkingen Ledenlijst Nieuwe leden na 1 december 1983. Ambachtsheerelaan 1 3481 GJ Harmeien Hamlaan 3 3451 RG Vleuten Multatulistraat 2 3451 AT Vleuten Hogeweide 1 3541 BC Utrecht Secr.Versteeglaan 59 3451 XH Vleuten van '''anroystraat 14 3451 BP Vleuten Talmastraat 7 3401 XB Maarssen Koppelllaan 11 3721 PD Bllthoven Oudenrijnsingel 17 3454 BH De Meern Mamuchetweg 1 3732 AK De Meern Past.Ohllaan 36 3451 CC Vleuten Veldhuizenlaan 27 3454 EB De Meern Spechtenkamp 174 3607 KJ Maarssenbroek Alendorperweg 12 3451 GM Vleuten Rijksstraatweg 60 3454 JD De Meern ten Veldestraat 49 3454 EJ De Meern Castellurapark 4 3454 VD De Meern Nijeveltstraat 29 3454 EW De Meern Odenveltlaan 24 3451 ZN Vleuten Hoge Woerd 7 3454 De Meern de Vlist 8 Woerden Nicolaasweg 127 3581 VG Utrecht Zandweg 86 3454 JX De Meern Ambachtsheerelaan 20 3481 GL Harmelen van zuylenstraat 35 3454 ET De Meern Dorpsstraat 34 3451 BL Vleuten van Zuylenstraat 7 3454 ET De Meern Past.Boelenslaan 10 3454 AB De Meern van Heemskerklaan 2 3454 EP De Meern Titus Brandsmalaan 10 3451 ZW Vleuten Mereveldplein 41 3454 CL De

Meern H.Heijermanstraat 10 3451 AM Vleuten Mozartlaan 14 3533 GA Utrecht Bis.Lindanusstraat 17 5914 SE Venlo Wilhelminalaan 19 3451 HJ Vleuten Regentesselaan 58 3571 CB Utrecht Mandenmakerslaan 11 3454 DA De Meern Veldhuizenlaan 2 3454 ED De Meern van Woerdenstraat 8 3451 BS Vleuten Mereveldplein 34 3454 CG De Meern Lagehaarsedijk 9 b. 3455 RN Haarzuilens Bader, J.C. Bewoners Hamtoren (Bas Hoppel) Bovenkamp, J.A. van de Brink, De Heer van de Brink, W. van de Buitink, G.W. Dijk, E.A. van Dijk, J. van Esveld, L.A.M, van Feikema, O. Gils, Zr. E. van Glas, Mw. M.E.A. Greuter, Maris Gun-Mastwijk, Mw. S.C.J. v.d. Hamoen Jr., T. Hendriks, J. Hoogh, B. de Hullegien-van de Berg, Mw. G. Hulst, Fam. J. Koedam,G.J. Koense, H. Miltenburg, W.C.M, van Nieuwhoff. Faro. Poll-Goes, Mw. H.G. van de Ravenhorst, K. Rooijen, Nel van Schalk, J.M. van School Past.van Luenen School Paus Johannes Slop, M. Soesbergen, Lucie Steenbrink-Peek, Mw. G. Storm van Leeuwen, Ir. J.A. Teunissen, Mr. J.C.T. Vulto, H. Weiden, Th.J. van der Werff, D. v.d. Wijk, J.H. van Wiss, H. Zinimerman Brillen Zuijlen, A.J. van 1 maart 1984. Maandag 16 april: 20.00 uur, 't Zand 1, VleutenAlgemene, kontaktavond werkgroepeno.m. genealogie, oude handschriften,etc. tevens

informatie-avond. Maandag 30 april: Braderie Vleuten Woensdag 2 mei: 20.00 uur, &quot;De Schalm&quot;, De Meern -  Algemene ledenvergadering. -  Lezing Jac. de Bruin over de geschie-denis van De Meern. Zaterdag 12 mei t/m zondag 3 juni: Verenigingsgebouw, Zandweg 148,De Meern. Overzichtstentoonstelling &quot;150 jaargraven naar een Romeins castellum inDe Meern&quot;. toegang voor leden f. 1,50 p.p.toegang voor niet leden f. 3,00 p.p.Openingstijden: zie blz. 177 e.v.















Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 I juni 1984 345^ BW VI ei-.ten 3454. GA De Meern 3454 PR De Meern 3451 ZP Vleuten 3454 AJ De Meern 3607 BB Maarssen 3533 EN Utrecht 3451 EW Vleuten 3451 RJ Vleuten 3451 AH Vleuten 3451 AE Vleuten 3454 GK De Meern 3^51 AP Vleuten 3455 SG Haarzuilens 3451 AX Vleuten 3451 GE Vleuten 3513 SB Utrecht 3455 RP Haarzuilens 3455 RP Haarzuilens 3455 RP Haarzuilens 3454 XK De Meern 3451 BX Vleuten 3531 HB Utrecht 3451 AR Vleuten 3451 AA Vleuten 3451 BL Vleuten 3451 BR Vleuten 3451 ST Vleuten Stationsstraat 43Marelaan 13Heicopperkade 2Odenveltlaan 46Pr.Irenelaan 7Duivenkamp 353Chopinstraat 42Hinders^einlaan 57Parkweg 26Nieuwe Vaart 13Schoolstraat 50Wolweverslaan 59Multatulistraat 19Brink 13 b Fred.v.Eedenstraat 7Utrechtseweg 109 JBoorstraat 31Eikslaan 4Eikslaan 4Eikslaan 4 Witte de Wlthstraat 12Stationsstraat 6Leidsekade 88 bisMultatulistraat 67Schoolstraat 29Dorpsstraat 60Utenhamstraat 2Hof ter Weydeweg 17 Pavoordt, A.F. v.d. Potman, G.H. Rijker, J.H.P. Poefs, H.A.J. Rooij, de Hr. en Mw. J. de Roos, J.C. Schu^, Chr. Schuurs/Lekkerkerker, Fam. Selm, J. van Sijes, M. ?\'an Snel, A.W. Svan, Th. \an der Vendrlg, G.A. Verheul, A.H. Verleun, L.A. Vernooij, CA. Versluis, Mw. c.

Versteeg, C.M.M. Versteeg, J. Versteeg, W.H.C. Voorn, G.T. Vlsscher, C. Vuuren, J.A. van Wetering, K.H. van de Wieman, J. Wlngelaar-Tollenaar, Mw. J Zee-Hornstra, Mw. A. de Zuijlen, J.C. van 1 juni 1T84.











Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 juni 1984 214 Elk o geeft de plaats aan van een &quot;made&quot; of &quot;maat&quot;.









































Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 234 september 1984 De minstreelen voltooien de ballade waaraan zij bezig waren.Tijdens het zingen komen de zoon en de dochter van de burcht-vrouw binnen Margriet en Wouter. Als het lied ten einde isverdwijnen de minstreelen. Margriet (tot haar moeder): Nog geen bericht van Vader?Elisabeth: Nog niet. Al dagen duurt het wachten. O, deze onheilzwangere tijd! Zij togen zoo blijmoedig uit de mannen &quot;Hebt heusch geen zorg, wij keeren spoedig weer&quot; Dat was Uws vaders laatste groet Toen hij de slotbrug over, bij de poort. Zich wendend in het zaal ten afscheid wenlcte..... Ja, spoedig..... Wouter: Waar ging het heen? Elisabeth: Naar Vreeland, om de ruiters af te straffen. Die van de Domstad uitgetrokken Zich quasi wrekend op de Hoekschen Het land onveilig maken overal. Geen burcht, geen hoeve niets is onveilig Voor dit onzalige gespuis Van Kabeljouwsche plunderbenden Ja, zelfs een klooster van de vroomste orde Is voor die schennershand gewilde buit. Uw vader vreesde, dat oom Frederik........ Wouter: Hij woont toch in een sterk kasteel Het slot in Vreeland, dat door ieder wordt gevreesd.... Wat vreest oom Frederik? Elisabeth: De Ruiters waren sterk gewapend En

bovendien, ge weet: ook boeren trekken rond. Margriet: Ge meent de Broeders van de groene tent?Mochten zij elkander vinden.De ruiters en de stroopers van beroepDan kon wel eens...... Wouter: Ik wilde dat ik oud genoeg was ommet vader mee ten strijde te trekkenIk zou........ Elisabeth: Doldriftig kind, betoom 't opstandig hart De oorlog is - gij kunt dat weten - iets anders nog dan een opwindend steekspel. Wouter: Maar moeder, oorlog is het handwerk van den man Die als een vrije is geboren En die door God en de natuur geroepen is Het zijne te verdedigen en beschermen. Elisabeth: Ach moet het eeuwig blijven zoo?Zal deze bitter-bitterschoone wereldDan immerweer zichzelf verteren?Is vrede nooit meer dan een hersenschim Door ijdele fantasten nagejaagd? Margriet: Wat zwart zijt gij gestemd.De laatste dagen wist gij steeds een woordte vinden dat ons opbeurt en verkwikt.Maar thans...... Elisabeth: Let niet op mij. Ik had een droomVannacht........ Margriet: Een droom?Elisabeth: Die van het ontwaken af mijn hartmet bangen kommer houdt vervult. Wouter: Wat, moeder, ook al bijgeloovig?Elisabeth: Ach, bijgeloovig niet, maar toch......... Ik moest een wandeling makend in een bergland, En overvallen door een zwaren storm, een schuilplaats zoekend in een droge grot Waar ik al

dolend door de naakte gangen En aangetrokken door een vreemd geluid Steeds verder van den ingang kwam verwijderd Zoodat ten lest het spoor ik bijster raakte. Daar stond ik plotsling voor een grimmig beest Een wolf? een hond? ik kon niet onderscheiden Maar 't blies zijn heeten adem naar mij uit Ik wilde vluchten, maar wist niet waarheen. Ik wilde roepen, maar mijn keel bleef stom Toen kwam het dier dofgrommend op mij af. Ik voelde reeds zijn adem op mijn hand. Toen plots de wanhoop opstond tot een daad: Ik greep en had hetzelfde oogenblik Het woedend beest reeds bij den strot Een felle worsteling ontstond Maar ach, van krachten al te ongelijk.- De spanning, die mijn hand droeg werd na een poosje reeds verlamd Toen dan het dier zich los wrong uit mijn greep, vervulde een rauw gebrul de lucht Ik wist, dit zou het einde zijn. Ik boog het hoofd en bad tot God, en zie-ik was ontwaakt en lag te baden in mijn zweet. Nu weet gij hoe mijn somberheid ontstond.- Mijn arme man-ik vrees........ De Kok Anselmus: (groot en zwaar) Ik zie, ik stoor. Elisabeth: Welnee, je komt op tijd Anselmus Wat is er uit de keuken wel voor nieuws? Anselmus: Mevrouw het maal is klaar.Elisabeth:



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 september 1984 235 Eerste rij van links naar rechts: Elly van de Heerik, Kees Wieman, To Versteeg, Ria Sterk Tweede rij van links naar rechts: Tiny van der Wel, Stien van de Beek, Herman van den Tempel, Adriaan Pos, Hannes van der Bilt, Cor Niessen, Wil Witmer, Jannie Sterk, Wim Hoogstraten, Wijntje Makking, Kees van Gisbergen En toch - in deed het wel, maar arme hart - het had dan heel wat te verduren. Ik geloof al zijn leven dat ik daar nog een kleine hartzwakte aan te danken heb. Margriet: Hoe kon je vader zoo'n goedhartig mensch als jij bent zoomishandelen? Anseimus: Hij was een slecht menschenkenner mejonkvrouw. Margriet: Hij wist zeker ook niet, dat je kok zou worden? Anseimus: Hij wist alleen , dat ik graag uit de pot snoepte. Wouter: En doe je dat nog? Anseimus: Alleen van de gerechten jonker, die een ander heeft klaarge-maakt. Van mijn eigen proeven proef ik niet meer. Elisabeth: Vertrouw je die dan zoo slecht? Anseimus: Ik vertrouw ze te goed mevrouw. Of liever: Ik weet er te veelvan, en dan is de lust verdwenen, 't Is net als met mijn vrouw.Nu het onbekende bekend is, zeg ik: ik pas. Margriet: Wat schaft de pot? Anseimus: Wij eten hart vandaag. Elisabeth: Een

hart, waarvan? Anseimus: Van Uwen trouwen dienaar. Elisabeth: Wat, van Uzelf? Anseimus: Mevrouw, ik legde heel mijn hartin d'eedle kook- en braadkunst. Elisabeth: Je maakt ons dus tot menscheneters Anseimus: Als U het zoo bezien wilt jaMaar kan een kok zich beter wenschendan dat hij dient om eedle vrouweneen hart te steken onder den riem? Margriet: Heb je dan een moedig hart Anseimus? Anseimus Mijn vader zei altijd, dat Ik niet het hart moest hebben om dit of dat te doen.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 september 1984 236 Uw heer, mevrouw maakte zich op met al zijn ridders huiswaarts weer te keeren In trotsch besef van goedvolbrachte taak Toen eensklaps die uit Utrecht, De ruiters uit het Kabeljauwsche nest. Zich weer vertoonden aan den horizon. Maar nu verdubbeld en versterkt in wapens en getal. De broeders van de groene tent..... Margriet: Die bruten en rabauwen! Bode: Zij hadden bij de ruiters zich gevoegd;met ongelijken oorlog tot gevolg.Uw heer besloot den strijd te staken ennog voor er van verzliezen sprake waszich op zijn slot terug te trekken.Hij is op weg hierheen. Elisabeth: Ontruim de tafels. Als er verder wordt gegeten Is het boven in de kemenade. De ridders kunnen in de voorzaal Zich laven aan wat spijs en drank. Zie toe Anselmus, geen te groote kroezen! Gij minnezangers, hoe het mij ook spijt - Gij weet hoezeer ik Uwe kunst bemin - Gij zijt thans vrij, zet Uwe reizen voort Of zoo ge blijft, bereid U voor op zwaren tijd Een tijd wellicht van honger en gebrek. (de minstreelen buigend aQ Anselmus: O, wee mijn arme maag.(de tafels worden afgeruimd) Margriet: En Diederik mijn vriend. Zal 'k ooit U weerzien?Hij zou deez' zomer nog van Woerden komenZijn laatste letter ken ik

woord voor woordHeb liefste nog een korte tijd geduldAl valt die korte tijd ook zwaarDan zal ons beider vuur'ge droomtoch zonder twijfel in vervulling gaan.Ik reken vast op U -Reken op mij. Wouter: De oorlog heeft zijn kwade kansen en zijn goede. Mijn zusjelief, hou goede hoop Wij zullen dit verwaten Utrechtsch tuig Een toontje lager leeren zingen. De Bisschop heeft hen niet meer in de hand. Welnu - (de heraut blaast) Maar ginds komt vader, ik ga hem tegemoet. (na veel gerucht van Ridders, paarden etc. komt de Burcht-heer binnen en omhelst zijn vrouw, die hem teeder tegemoetgaat) Einde Ie bedrijf. Ik hoop maar niet dat elke man zoo redeneert. Anselmus: Wij koks mejonkvrouw, zijn alevel rare snuiters, of wij groo-te messen dragen of niet. Elisabeth: Je moest een poosje gaan varen Anselmus,dan werd het be-kende weer wat onbekend. Anselmus: U zult wel gelijk hebben, mevrouw. Maar ik mag de damesniet het verdriet aandoen de keuken in handen te laten vande hartelooze suffers en nietsnutten, die zich mijn koks-maats noemen en die ik de eer heb thans voor U op te roe-pen, (hij klapt in de handen) (de drie kokmaats verschijnen met groot opgemaakte scho-tels en voeren een dwaas ballet uit. Als zij tenslotte de ge-rechten op tafel plaatsen en de bekers worden gevuld,

blaastde heraut van den toren en kondigt de komst van een bodeaan.) Elisabeth: (tot den bode) Brengt gij nieuws van mijn man en heer? Goed nieuws?spreek! Bode: Goed nieuws mevrouw. Uw man en onze Heer laat U en de Uwen groeten. Na eenkleine schermutseling was de strijd ten einde, de Utrechtscheruiters zijn met bebloede koppen afgedeind. Elisabeth: Spreekt ge de waarheid? Bode: Zoo waarachtig mevrouw als ik voor U sta en mijn eigenvrouw liefhebt. Elisabeth: Dat is goede taal. Neem daar een voorbeeld aan Anselmus.Anselmus: Iedereen heeft zijn eigen kruis te dragen mevrouw. Envan navolging houd ik niet. Maar ik wensche U van harte ge-luk en ook mezelf, want mijn gerechten zullen het gezelschapnu dubbel goed smaken. Zal ik de Minstreelen roepen? Margriet: Ja, laat ze komen. (de minstreelen komen en zingen een vrolijk lied. Middenin dit lied blaast weer de heraut. Een nieuwe bode is versche-nen. Elisabeth grijpt naar haar hart.) (tot den bode: O, bonzend voorgevoel zwijgt stil (tot den bode;) Wat weet gij van den strijd? Hoe is het met mijn man. Bode: De kansen kunnen keeren. Wie eerst te winnen scheen deinstachteruit. En wie terug trok maakt zich driest opnieuw. Elisabeth: Niet te wijdloopig alsjeblieft, vertel nauwkeurig watje weet.Geen woord teveel, noch

ook te weinig.Wij zijn op alles voorbereid. Bode:
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 september 1984 242 Oud-schoolhoofd Jac. de Bruijn: &quot;Eigenlijk weet ik nu nog niethoe ik mijn naam moet schrijven&quot; &quot;Als ik praat hoeft een ander niks te zeggen,&quot; laat hij weten. Een zin waar gevoelsmatig ver-schillende betekenissen aan kunnen worden toegekend. De woorden krijgen een enigszinsstrenge klank wanneer verband wordt gelegd met het vroegere beroep van de spreker: leraar.En inderdaad, de heer Jac. de Bruijn uit De Meern wekt niet de indruk dat hij een persoon is dieer vrede mee kan hebben zijn kennis over te dragen temidden van een klas met babbelende toe-hoorders. Hij zal ongetwijfeld stilte en aandacht hebben afgedwongen.Anders is het als wordt gedacht aan de lezingen die de heer De Bruijn in de loop der jaren hon-derden malen heeft gegeven. Inderdaad hoeft er dan niks te worden gezegd, want de oud le-raar laat geen ruimte voor het vermoeden dat hij de hem toebemeten tijd niet zou weten tevullen. Ondanks dat hij vorig jaar met een ernstige keelaandoening te kampen had is het hemzeer wel mogelijk zijn causerie zonder geluidsversterkende middelen ten gehore te brengen.Dat was duidelijk te merken tijdens de jaarvergadering van

onze vereniging. Een beetje zieligeigenlijk voor onze voorzitter, die voor die gelegenheid net zo'n aardige geluidsinstallatie hadaangelegd. We nodigen een 78-jarige uit, zal Jan wel hebben gedacht, dus we moeten daarmeteen maar wat voorzieningen voor treffen. Maar de gast wees de microfoon resoluut af enwist zijn gehoor uitstekend te bereiken.









Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 september 1984 246 Een telefoon voor Hofstede f # Terweide&quot; Uit het archief van Ridderhofstad &quot;Voorn&quot; is de korte briefwisseling te voorschijn gel<omen,die de plaatsing van de palen regelt voor de telefoonleiding naar Hofstede &quot;Terweide&quot;. Palendie geplaatst moesten worden door de Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij uitAmsterdam. Amsterdam, 21 Juli 1906. Den Heere Jhr. J. W. A. Barchman Wuytiers van Vliet Burgemeester, Amersfoort. Hoogwelgeboren Heer, Ten einde uitvoering te kunnen geven aan eene bij ons ingekomen aanvrage tot aansluiting van de Hofstede &quot;Terweide&quot; aan ons te-lephoonnet te Utrecht, behoeven wij de vergunning voor het plaatsen van 17palen, op onderlinge afstanden van ± 50 M, langs denparticulieren weg van den Schutsluis in de Leidschevaart tot aan den Groenen Dijk in de gemeente Vleuten, zooals is voorgesteldopbijgaande schetsteekening. Wij komen U daarom beleefdelijk uitnoodigen ons daartoe wel Uwe vergunning te willen geven en in het vertrouwen op eene gunsti-ge beschikking op ons vezoek zouden wij dan tevens gaarne van U vernemen met wie wij namens Ute dezer zake in overleg kunnentreden.

Hoogachtend Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij Particulieren handen Rond 1877 druppelde ook in Nederlandhet nieuws binnen van de uitvinding diede Amerikaan Alexander Graham Bellhad gedaan. Hij had een apparaat ont-wikkeld waarmee de trillingen van demenselijke stem elektrisch konden wor-den overgebracht. Op die manier kon-den twee personen via een draad met el-kaar spreken. In de zomervakantie van1879 kreeg dhr. H. F. R. Hubrechts vande International Bell Telephon Com-pany toestemming om in Nederland vanstart te gaan met de Bell-telephoon. Amsterdam In 1880 verzoeken zowel Hubrechtsals de International Bell TelephonCompany de gemeente Amsterdam omde concessie te krijgen voor de exploi-tatie van een telefoonnet. De bruikbaar-heid van deze nieuwe vinding werd ge-toond door tussen twee lokaliteiten inArtis een telefoonverbinding tot standte brengen. Een initiatief van de Inter-national Telephon Company.Deze proef werd een groot succes. Eenieder was zeer tevreden. Ook de ge-meente Amsterdam. Deze verleende deconcessie aan de inmiddels opgerichteN. V. Nederlandsche Bell TelephoonMaatschappij. Direkteur werd de man die toen alsgrootste telefoon deskundige kon wor-den beschouwd; de heer Hubrechts. In Holstede 'lerweide&quot; over

het hele land uit.De exploitatie van de telefoon in de be-ginjaren was vrijwel overal een zaak vanparticulieren ondernemingen. Magische machine Dat de telefoon in zijn beginjaren be-schouwd werd als een magische machi-ne blijkt wel uit de tekst in een adverten-tie van omstreeks 1880 (advertentie vanPeck en Co Nieuwendijk 74 Amster-dam). 1880 wordt met de aanleg van het Am-sterdamse telefoonnet begonnen. Deeerste lijst van telefoonabonnees hadeen lengte van 175 namen.In 1888 werden de eerste interlokaleverbindingen, met Haarlem en Zaan-dam, tot stand gebracht en spoedigvolgden de concessie uitbreidingen metde verbindingen Amsterdam-Rotter-dam en Amsterdam-'s-Gravenhage.Verbindigen tussen plaatselijke conces-sies, de maatschappij slaat zijn vleugels



































Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 Landschap aan den Ouden Rijn. Gravure inde Katholieke Illustratie van 1886, naar eenschilderij van Edmond de Schampheleer, ge-boren 21 - 7 - 1824 te Brussel en aldaar over-leden 12 - 3 - 1899. LANDSCHAP AAN DEN OUDEN lUj- NAAR E. DE SCI 1AMI Et EER.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 december 1984 265 De kleine lezeres (K. I. 1875) De twee zusters (K. I. 1874) Moederliefde (K. I. 1914)^41 De tevredene (K. I. 1874)







Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 december 1984 268 Luchtfoto van de Meentweg. Rechts achter schuren en hooiberg van de Elimhoeve. Op het braakliggend stuk land loopt nu de Zonstraat. De Vliet op de voorgrond is duidelijk zichtbaar. Voor de nieuwe weg bij Heicop moestvader aan Rijkswaterstaat een stuk landafstaan, dat in 1936 (?) werd klaarge-maakt. Vooraan de Meentweg werdenin die tijd ook huizen gebouwd. Vaderverkocht in de malaise-tijd steeds eenstukje land. Eerst, waar nu op nr. 1 defamilie Fronik woont, bouwde de heerLe Noble, ambtenaar op de Secretarie,een villa, later bewoond door Maartende Jong. Daarnaast heeft lange tijd eenstuk grond braak gelegen met eenbouwverbod. Veel later bleek dat ditstuk betrokken werd in het uitbreidings-plan Zonstraat. De nummers 3 en 5 werden bewoond;door de politieman van Rossum en defamilie Snel, die er nu nog woont.De nummers 7, 9, 11 en 13 volgdendaarna in 1937. Op nummer 7 hebbenlater mijn ouders gewoond. Nu woonter nog mijn broer Ad Verhoef, op eigengrond dus. Op nummer 13 kwam de familie de Boerte wonen. Hun zoon Harry woont er nunog. In ruim lOjaar werden er 22 kinde-ren in die huizen geboren, want het wa-ren allemaal jonge gezinnen. De eerste villa met het braakliggend

stuk land ernaast.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 269 december 1984 Het land aan de Vliet behoorde aan deweduwe de Wit - van de Brink. Ze hadnog twee dochters thuis en een zoonLeen, die de boerderij op zeer jonge leef-tijd beheerde. Nu woont Jan de Wit ernog. Later liet buurvrouw de Wit eendubbel woonhuis bouwen op hun land,de nummers 2 en 4. Mevrouw Zomer -de Wit heeft er tot voor een half jaarsteeds in gewoond. Deze situatie is lange tijd ongewijzigdgebleven. Het eerste gedeelte van deMeentweg was nu wat breder; de slotenvoor de oneven nummers werden dicht-gegooid. Bij Zomer was een brug overde Vliet voor het huis. De Vliet had ver-binding met de Oude Rijn met een klei-ne lage brug onder de Rijksstraatweg,waar je alleen met een kano onderdoorkon varen. Achter op het land van Leen de Wit hadde korfbalclub &quot;Quick&quot; nog een paarjaar een stuk land gehuurd. De eerste kinderen van de Meentweg: 3 van Zomer, 4 van Goof van Rooyen, 2 van Frans vanRooyen, 3 van Snel en Jet van Rossum (midden). Mieke de Jong met kano in de Vliet. Mevr. van Rooyen - van de Berg, wandelend op de Meentweg. Rechtsachter de bruggetjes voor de huizen. In 1958 (?)kwam helgrote uitbreidings-plan. Op een dag

rooiden ze de hele,juist in bloei staande boomgaard. Onzeboerderij was intussen (in de slechtetijd) verkocht aan de heer Witteveen,sigarenfabrikant uit Utrecht. Op deElimhoeve kwam in 1949 de familieBijsterbos wonen. Mijn ouders gingenstil leven. Intussen verkocht ook Leende Wit zijn grond langs de Vliet. Dewoningen met de even nummers werdenregelmatig tot aan de nieuwe weg uitge-breid. De Vliet werd gedempt. De huis-jes van Bouwhorst en de klompenmake-rij van Dissel waren toen al afgebroken.Ook ons land werd volgebouwd met zij-straten tot aan de nieuwe weg.'t Landelijke wegje ademde een rust,zodat menig verliefd paartje er vaak tezien was. Men wandelde van de Meent-weg de Strijkviertel of de Meerndijkrond. De Elimhoeve, zoals hij was tot ± 1950.
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