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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 286 maart 1985 boren en overleed 11De Meern. 1.    Toon van de Bos (woonde bij deHaarmolen). 2.    Hendricus van den Brink (vader vande bruidegom). Hij werd 04 - 02 -1861 te Oudenrijngeboren als zoon van Johannes vanden Brink en Christina Smorenburgen hij overleed in Augustus 1940 teMontfoort. Hij was gehuwd met 3.    Cornelia (Kee) van de Berg (moedervan de bruidegom) Zij werd 08 - 02 - 1862 te Maartens-dijk geboren als dochter van Johan-nes van de Berg en Adriana Duis enzij overleed 30- 12 - 1931 te Vleuten(aan de Groenedijk). 4.    Johannes van den Brink (de bruide-gom). Hij werd 30 - 01 -1888 te Vleuten ge-boren en overleed 26-01 - 1975 teVinkeveen. Hij huwde dus 08 - 06 - 1915 teHaarzuilens met Hij werd 12 - 11 - 1850 te Haarzui-lens geboren als zoon van Piet Glis-senaar en Cornelia Broere en hijoverleed 11 - 11 - 1925 te Haarzui-lens. Hij was gehuwd met Gerrigje Middelweerd (moeder vande bruid). Zij werd 14-08-1856 te Kamerik geboren als dochter van GerardusMiddelweerd en Dirkje Knijff en zijoverleed 14 - 07 - 1940 te Veldhui-zen. Cornelia Arnolda (Kee) van Dort.Zij werd 17-09- 1883 te Houten ge-boren als dochter van Hendrik vanDort en Elizabeth Maria van Leeu-wen en zij overleed 10 - 12 - 1960

teHaarzuilens. Zij huwde 19 - 02 - 1909 te Haarzui-lens met Gerardus (Gert) Glissenaar (broer van de bruid). Hij werd 11 - 07 - 1881 te Haarzui- 07-1961 te 11.  Johannes (Hannes) Glissenaar(broer van de bruid). Hij werd 08 - 02 - 1895 te Haarzui-lens geboren en overleed 13-111963 te Harmeien. Hij was van 1927- 1955 machinist op de &quot;waterma-chine&quot; (gemaal) in 't Wild te Har-melen; eerst met stoom en vanaf1949 electrisch. Hij huwde met Cornelia Maria(Kee) van Dalen, die 21 - 10- 1897 teZeist was geboren en 21 - 12 - 1978overleed te De Meern. 12.  Emma Bos, in 1915 vriendin van Jo-hannes Glissenaar (11). 13.  Petrus (Piet) Glissenaar (broer vande bruid). Hij werd 11 - 09 - 1888 te Haarzui-lens geboren en overleed 06 - 04 -1966 te Montfoort.Hij huwde met Anna Minten, die 9. Cornelia van den Brink - van de Berg (no. 3) met haar dochter Chris-tine Wolswijk - van den Brink (no. 14); de foto dateert van ca 1922.Bruikleen van M. van Es te De Meern. Theodora Glissenaar (de bruid) op 18-jarige leeftijd. Zij was o.a. inbetrekking bij Mevr. Doorman, familie van &quot;Karel Doorman&quot;.Foto in bruikleen van H. J. van der Weiden - van den Brink te Utrecht. 12- 10-1895 te Willescop was gebo-ren en 18-03-1968 te Montfoortoverleed. 14. Christine (Stien) van den Brink (zus-ter van de bruidegom). 5.    Theodora Glissenaar

(de bruid).Zij werd 26 - 07 - 1884 te Haarzui-lens (aan de Lage Haar) geboren enoverleed 10 - 09 -1968 te Vinkeveen. 6.    Jan Glissenaar (vader van de bruid). lens geboren en overleed daar 04 -05 - 1940. 10. Everhard van Dijk (buurman uit deLage Haar).Hij werd 21-11 1875 te Vleuten ge-



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 maart 1985 287 Zij werd 01 - 03 - 1896 te Vleuten ge-boren en overleed 14 - 05 - 1975 teDe Meern. Zij huwde 28 - 07 - 1922 te Vleutenmet Gerardus Caesar Wolswijk die05 - 05 - 1894 te Vleuten was gebo-ren en 31 - 07 - 1960 te De Meernoverleed. 15.  Christiaan Ram Hij was gehuwd met 16.  Pietje van de Berg (tante van de brui-degom). Zij woonden te Montfoort. 17.  Antoon Middelweerd (oom van debruid). Hij was gehuwd met 18.  Fie van Dijk Zij woonden te Harmeien 19.  Johannes Gerardus (Jan) Glissenaar(jongste broer van de bruid). Hij werd 13 - 06 -1900 te Haarzui-lens geboren en overleed 15 - 08 -1968 te Harmeien.Hij huwde 23 - 10 - 1929 met Adria-na Broeke, die 20 - 09 - 1900 teUtrecht werd geboren. De &quot;watermachine&quot; in 't Wild onder Harmeien, waar Johannes Glissenaar op zat.Foto in bruikleen van G. H. M. Glissenaar te Harmeien. In het achterste gedeelte van dit huis woonde Jan Glissenaar (de vader van de bruid) met zijn gezin. De drie rechtse figuren op de foto zijn de bewo-ners van het voorste gedeelte: Cornelis van Kleinwee (met geit), zoon Marinus en vrouw Anna Geertruida van den Bosch. In 1954 is Kerkvliet daarkomen wonen, die er in 1961 een nieuw

huis naast zette.Foto in bruikleen van P. J. van Kleinwee te Utrecht.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 288 maart 1985 ^^ In het smalle gedeelte woonde eerst de Vleutense oud-zouaaf Andries van Batenburg, daarna de timmerman Gert Glissenaar (broer van de bruid).Het voorste stuk van het brede huis werd eerst bewoond door de familie van Dijk, doch dit stuk werd bij het huis van Glissenaar getrokken. Daarachter, dus in het midden, woonde de familie Jansen, en achteraan huisde de familie Strik en later de familie van Galen. Het geheel werd in de SO-erjaren afgebroken. De vrouw links op de foto is Gerarda Strik, geboren 25 - 01 -1866 te Odijk en overleden 08 - 04 -1929 te Vleuten, gehuwd metJohannes van Galen. De vrouw rechts is Cornelia van Dort (no. 8) met haar dochter Gerarda Maria Glissenaar en een buurjongen, Dorusje Schol-man.Foto in bruikleen van M. Goes te De Meern. 1951 te Utrecht. Zij huwde in 1918 te Utrecht met Ja-cobus (Kobus) Klaarenbeek die 02 -11 - 1879 te Westbroek was geborenen in Augustus 1963 te Utecht over-leed. Frans........(verloofde van Gerarda Glissenaar, nr. 22).Hij overleed ca 1916. 20.  Antonia Cornelia Glissenaar (zustervan de bruid). Zij werd 11 - 06 - 1897 te Haarzui-lens geboren en overleed 28 - 09 -1972 te Amersfoort.Zij huwde 30 - 12 -1926 te Haarzui-lens met Hermanus Johannes vande

Hoven, die 01 - 02 - 1894 te Vleu-ten was geboren en 05 - 03 -1983 teAmersfoort overleed. 21.  Onbekend. 22.  Gerarda Glissenaar (zuster van debruid). Zij werd 23 - 08 - 1890 te Haarzui-lens geboren en overleed 28 - 12 - 25. Johan van den Brink (broer van debruidegom). Hij werd 14-01 -1894 te Vleuten ge-boren (aan de Groenedijk) en over-leed 07 - 06 - 1978 te Utrecht. 23. Niet op de foto staat: Cornelia (Kee) Glissenaar (oudste zuster van de bruid). Zij werd 16 - 11 - 1879 te Haarzui- lens geboren en overleed 02 - 11 - 1922 te Utrecht. Zij was gehuwd met Theodorus (Dirk) Klaarenbeek. 24. Margaretha van der Ende Zij werd 17-11 -1893 te Naaldwijkgeboren en overleed 27 - 03 -1958 teUtrecht. Zij huwde 28 - 08 - 1918 te Naald-wijk met li Voor het plaatsen van dakkapellen, dakramen, keukens, badkamers en wanden van glazenbouwstenen, stijldeuren, aluminium en houten kozijnen. Tevens plaatsen wij tegen inbraakbeveiligd hang- en sluitwerk. Kunststof ramen en deuren op maat en in verschillende kleuren Wilt u meer weten, bel dan. #K^^ ;i AANNEMERSBEDRIJF3454 VK DE MEERN Woerdlaan 2 Telefoon 03406 - 13 15



















Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 maart 1985 298 2. Gerardus Andreas, geb. 18 februari1907: overl. 14 september 1970, dieop 7 mei 1930 huwt met Johanna Ma-ria van der Louw, geb. 2 mei 1905.Enige jaren later huwt de enig overge-bleven zoon van Andries, genaamd Wil-lem (mijn grootvader) op 5 mei 1905voor de eerste keer met Geertruida Ali-da Wibbeke. Deze Geertruida was eenoudere zuster van de reeds eerder ge-noemde hoogbejaarde Francisca Alidavan Husen - Wibbeke. Willem en Geer-truida krijgen twee kinderen: 1. Andre-as Adam Josephus en 2. WilhelminaGeertruida Clasina (zie overzicht). Inmiddels zijn we aangeland in 1909 endan doet zich voor Andries en de zijneneen gunstige gelegenheid voor wederomde woonstede te verplaatsen en wel te-rug naar Vleuten. Zijn huis in Haarzui-lens wordt overigens direct bij zijn ver-trek betrokken door telgen van de fami-lie Glissenaar die in een ander artikelvan dit blad uitgebreid in het voetlichtgeplaats worden. Andries had alle redente vertrekken daar hem in Vleuten defunctie van huisbewaarder van de wedu-we S. P. H. van Bijlevelt - Ie Brun werdaangeboden. Omdat de Van Bijleveltsin Vleuten in hoog aanzien stondengreep Andries deze kans en betrok hetgele huisje naast het koetshuis dat

rechtsvan huize Alevelt was gelegen. De vraagwaarom mevr. de weduwe van Bijleveltjuist Andries voor deze functie had ge-vraagd moet ongetwijfeld gezocht wor-den in het feit dat een telg van haar fami-lie nl. Johannes Hendrikus Josephusvan Bijlevelt, geb. 1 september 1837eveneens zouaaf is geweest en wel van Idecember 1867 tot 19 december 1869. De functie van Andries bleek voor ve-lerlei uitleg vatbaar want uit zowel au-thentieke akten als uit de overleveringblijkt dat hij landarbeider, tuinman enhuisbewaarder zou zijn geweest en datzijn vrouw Trui de scepter zwaaide in dekeuken. Na verloop van enige jaren konzij dat werk niet meer aan en bleef An-dries met een baan zitten waarmee hijzonder hulp in de keuken eigenlijk nietmeer uit de voeten kon. Mede als gevolgvan zijn leeftijd; hij was inmiddels dezeventig gepasseerd; besloot hij te stop-pen en moest als gevolg daarvan het gelehuisje naast het koetshuis ontruimenvoor zijn opvolger. Hun afhankelijk-heid speelde hen waarschijnlijk partenzodat zij tenslotte een woning betrok-ken vlakbij hun zoon Willem die op hetHaarpad A 48 woonde en een winkelhad in de meest uiteenlopende huishou-delijke artikelen. Het huisje van Andrieswas gelegen precies tegenover de Open- Links: Insigne van de zouavenbroederschapMidden: Bene Merenti medaille (paus Leo

XIII)Rechts: Mentana kruis gel uit te gooien. Als oud-zouaaf dachthij op een gegeven moment misschienhet privilege te hebben te gaan vissen inwater dat eigendom was van de Maat-schappij tot Exploitatie van Staats-spoorwegen waarvan de visrechten ge-pacht waren door ene mevrouw de we-duwe S. P. H. van Bijlevelt, geboren IeBrun te Vleuten. Ik denk dat het met eensisser is afgelopen want veel meer daneen aankondiging van een proces-ver-baal in deze, op 6 april 1898 &quot;contra An-dries van Batenburg en zijn mede-visserFrans Edelbroek&quot; is het niet gekomen.Het toeval wil dat een kleinzoon van de-ze Frans nl. Gerardus Henricus Goeszo'n 30 jaar later zou gaan trouwen meteen kleindochter van Andries nl. Wil-helmina Geertruida Clasina van Baten-burg....... Korte tijd later houdt Andries het inVleuten voor gezien en verhuist metvrouw en 2 kinderen op 2 mei 1899 naarde Lage Haar te Haarzuilens alwaar zezo'n tien jaar zouden blijven wonen tus-sen met name de families Speelman,Van Schaik, Strik, Vulto, Versteeg, v.d.Bos en v. Es. (Zie: &quot;Oude dorpsbewo-ners vertellen&quot;, nr. 1, april 1984, p 187).Dan vindt er op 9 augustus 1901 eenheuglijke gebeurtenis plaats in huizeVan Batenburg. Hun enige dochter Truitrouwt dan met Lambertus van der Bilt(zie overzicht). Ze krijgen 2 kinderen:1.

Margaretha, geb. 23 juni 1902, dieop17 november 1926 huwt met de inVleuten bekende rijwielhandelaarHendrikus Gijsbertus van Oyen, geb.9 december 1902: overl. 29 april 1972. middelste op de foto) is van brons metop de voorzijde de benaming Bene-Me-renti en op de achterzijde de beeldenaarvan paus Leo XIII. Zij behoort op delinkerborst gedragen te worden, beves-tigd aan een zijden lint met blauwe enwitte strepen. Ik prijs mij overigens ge-lukkig met het feit dat zowel Andries alszijn zoon Willem de medailles en allehierbij afgedrukte documenten al diejaren hebben bewaard. Momenteel zijnze in bezit van mijn oom: Wim van Ba-tenburg. Men kan zich voorstellen datmenig zouaaf bij het aanschouwen de-zes het oude strijdvuur weer in zich voel-de oplaaien omdat de Romeinse Kwes-tie op dat moment nog niet was opge-lost. Bij de grote herdenking van de roemrij-ke slag van Mentana van 25 jaar tevorenwaren als blijk van waardering wel ruimzeshonderdvijftig oud-zouaven naarUtrecht getogen om dit gedenkwaardigefeit te vieren. Hoogtepunten vormdenop 13 november 1892 o.a. de H. Mis inde Kathedraal van Utrecht aan de Lan-ge Nieuwstraat en het gezamenlijk uit-wisselen van herinneringen in de tuinvan het voormalige Tivoli aan de Kruis-straat te Utrecht. Zijn broer Willem heeft dit alles echterniet meer

mee kunnen maken want hijstierf enige maanden tevoren. Na 1892 breekt er voor Andries en zijnechtgenote een rustiger episode aan inhun leven. Hij pakt allerlei baantjes aanen heeft zowaar gelegenheid om in zijnspaarzame vrije tijd af en toe de vishen-































Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 1 313 juni 1985 juni 1985 ome Piet v.d. Louw (koopman met de pak en broer van moeder van Beek), Hannes v.d. Hove (een vriend van vader Rijker) en Kee de Wit -Beving.Zittend v.l.n.r. Simon Rijker, Adriaan Rijker, stiefvader en bruidegom Cornelus van Beek, Greet van Jaarsveld - Rijker, de bruid moeder Gerardavan Beek - v.d. Louw met voor zich Herman Rijker en Gerrit Rijker. Foto genomen bij het tweede huwelijk van moeder Rijker. Staand v.l.n.r. buurman Gerd de Wit, zwager Bemard Overgoor, diens tweede vrouwOvergoor - de Groot, buurman Andries Oskam, tante Betje Beyer - Rijker, de vrouw van Andries Oskam, Stien v.d. Brink (huisnaaister en hulp opde trouwdag). Jan Beyer (man van tante Betje), Hanna v.d. Hove, J
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 juni 1985 321 verde, een kijkje gunden in het aldaaraanwezige archief. Het kaartje uit 1920 is afkomstig van deheer R. Steenbeek uit De Meern.Nog tal van vragen blijven echter onbe-antwoord en mogelijk kunnen lezersvan dit artikel mij alsnog naderinlichten, waardoor het beeld van deWestlandse Tuin helderder wordt. Bijvoorbaat hartelijk dank. Boers benoemd tot Ridder in de Orde vanOranje Nassau. men die elk een koopman beetpakten enop die manier in een mum van tijdschoon schip maakten. Het resultaatwas wel dat het daarna maandenlangrustig bleef op de veiling.Een gloriedag voor Boers was dat hemde eer te beurt viel koningin Wilhelminater gelegenheid van haar bezoek aanUtrecht te mogen inlichten over deveiling en de tuinbouw in het algemeen.Ook met de majesteiten Emma enJuliana maakte Boers persoonlijk ken-nis. In 1928 opende minister Kan de nieuwemarktterreinen aan de Croeselaan en op3 oktober van dat jaar volgde een grotebloemen-, planten-, groenten- en fruit-tentoonstelling, gecombineerd met deNationale Vee- en Slagerstentoonstel-ling. In dat jaar bestond het bestuur uitde volgende personen: B. Boers (Vleu-ten, voorzitter), C. R. Jansen (Vleuten,vice-voorzitter), P. v.d.

Vlist (Vleuten,Ie secretaris, H.J.Visch (Vleuten, 2ese-cretaris), H. G. Holl (Utrecht, penning-meester), A. P. Pattist (Bilthoven, direc-teur), J. Jansen (Bunnik, lid), B. Jonge-rius (Utrecht, lid), C. Spijker (Harme-ien, lid) en J. Koot (Utrecht, lid). Grondlegger Met recht maar Boers de grondleggervan Vleutens tuinbouw worden ge-noemd. Makkelijk heeft hij het hiermeedus niet op alle fronten gehad, maar eenbeloning ontving hij in de vorm van zijnbenoeming tot Ridder in de Orde vanOranje-Nassau in 1931. Op 21 januari1937 vierde hij onder grote belangstel-ling zijn zilveren jubileum als voorzittervan de veiling. Ook in de politiek was hij nog actief,want in De Nieuwe Plattelander,Orgaan der Nationale Boeren- en Tuin-ders- en Middenstandspartij, las ik datB. Boers kandidaat no. 9 was. Dank In het verloop van een aantal weken hebik met een groot aantal mensen kunnenspreken over hun betrokkenheid met deWestlandse Tuin en de veiling. Dankaan alle medewerkers, waarvan ik hieralleen noem mevr. M. Graafland -Stobbe en de heer B. L. A. Boers, bei-den te Vleuten, die bereid warenfotomateriaal beschikbaar te stellen.Verder mag niet onvermeld blijven datenkele ambtenaren van het gemeente-huis mij, hoewel dat helaas niets ople-



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 322 juni 1985 Hof ter Wey Nevenstaande foto van 1895toont het zilveren bruidspaarJan Doornenbai en TeuntjeOskam; zij waren op 14 april1870 te Linschoten ge-trouwd. Na hun huwelijkwoonden zij eerst ca. 6 jaar inVinkeveen, daarna tot 1884in Linschoten en vervolgens45 jaar op &quot;Hof ter Wey&quot;. Jan (geboren 13 september 1843 teHarmeien en overleden 7 oktober 1937te Linschoten) was een zoon van PieterDoornenbai en Adriana van den Bosch,die op 17 februari 1840 in Laag Nieuw-koop waren gehuwd. Pieter werdgeboren op 6 november 1813 te Breuke-len en overleed op 2 juni 1900 in Harme-ien; Adriana werd geboren op 28 okto-ber 1820 te Portengen en overleed op 17november 1898 te Harmeien.Teuntje (geboren 23 maart 1844 in Lin-schoten en overleden 17 februari 1900 inVleuten) was een dochter van TeunisOskam en Comelia Verwey, die op 21november 1841 te Tuil en 't Waal warengehuwd. Teunis werd geboren op 14oktober 1819 te Linschoten en overleedop 26 april 1906 in dezelfde plaats; Cor-nelia werd geboren op 18 november1813 te Tuil en 't Waal en overleed op 22april 1880 te Linschoten.Op de foto zitten Jan en Teuntje op hunzilveren feest 14 april 1895 voor hunhuis met op de tafel de

Statenbijbel.Jan's vader had, ter gelegenheid van zijn50-jarig huwelijk op 17 februari 1890,aan al zijn kinderen zo'n bijbel alsgeschenk gegeven (11 stuks!). Behalvedat dit gebaar toch wel als een teken vanzijn godsvrucht moet worden be-schouwd, betekende het toch ook finan-cieel een royale gift; deze boekwerkenwaren ook in die tijd prijzig.Vader Doornenbal kon het blijkbaar&quot;nog al doen&quot;. Moeder Jaantje (Adria-na) van den Bosch had wellicht zo heteen en ander meegekregen; zij stamdeuit een gegoede Utrechtse familie metveel bezit in de stad. Het verhaal gaatdat de vader van Jaantje, Gerrit van den Het zilveren bruidspaar Jan Doornenbal(Foto uit het bezit van B. Overkleeft). Teuntje Oskam met de statenbijbel voor hun huis. Ook de voormalige boerderij &quot;GrootZand&quot; (heeft iemand nog een afbeeldingvan dit prachtige huis?) en een grootgedeelte van de Westlandse Tuin hoor-den daar destijds bij. Het huis van&quot;Groot Zand&quot; was ambtswoning vanVleutens burgemeester Van Bijlevelt.De naam Johanniterweg vindt zijnoorsprong in de relatie van dit gebiedmet het Catharijne Convent.&quot;Hof ter Wey&quot; en de vroegere boerde-rij &quot;Groot Zand&quot; waren eigendom vanJonkheer J. H. van Haersma de Withdie op &quot;Salentein&quot; te Nijkerk woonde.Het Zand is in 1917 verkocht; de

Hof terWey is eigendom gebleven.Als regel begon een boer met een kleinbedrijfje om, wanneer hij althans geen Bosch, toen hij zijn boerderij inHarmeien had gekocht, deze met dekaasbrik vol zakken zilvergeld ging be-talen. De boerderij &quot;Hof ter Wey&quot; besloeg 5eeuwen geleden 145 morgen (120hectare). Het was toen verzorgingsge-bied van het Catharijne Convent teUtrecht (Johanniterorde; zorg voorzieken en armen) en een respectabel be-drijf met uitgebreide veestapel, veleakkers met graan, koolzaad (voor deolie), enz. In de muur van de grotekamer was een nis uitgespaard metdaarin een groot Maltezer kruis. Deoverlevering zegt dat het op een onzaligogenblik met de oud-ijzerman is meege-geven.





























Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 oktober 1985 336 annexatie van de gemeente op wacht-geld kwam. Eerste vrouw Na het vertrek van burgemeester Verderin 1945 was zijn ambtgenoot van Har-melen en Veldhuizen, de heer Konings-bruggen, de waarnemend hoogsteambtenaar in Vleuten en Haarzuilens.De na-oorlogse op- en uitbouw begon.De eerste vrouwelijke ambtenaar (in dietijd een ware doorbraak!) was LienMiltenburg die van 1947 tot 1952 ookhaar bijdrage leverde aan de doorburgemeester Van der Heide (in decem-ber 1946 gekomen) ingezette onstuimigegroei leverde. Toen steeds duidelijker werd dat deplannen om Vleuten, Haarzuilens,Oudenrijn en Veldhuizen samen tevoegen in de nieuwe gemeente Vleuten-De Meern zouden doorgaan, werd insnel tempo aan de uitbreiding van hetpersoneelsbestand gewerkt. De annex-atie zou immers veel werk betekenen ende vele grote wijzigingen op allerleiterreinen zouden de nodige spoed eisen.Door dit alles bood het gemeentehuis in1954 onderdak aan zo'n 20 ambtenaren.Voor de huisvesting moest wel steedsweer opnieuw ruimte worden geschapenzodat in de daarop volgende jaren ook Antoon Mook (met Fiets) temidden van het overige gemeentepersoneel (1947). In 1948 was Antoon Migo 25 jaar in

gemeentedienst en ter gelegenheid daarvan werden zijn vrouw en hij gehuldigd, v.l.n.r. Jaap Sprong,burgemeester v.d. Heide, Lien Miltenburg, mevrouw v.d. Heide, Jo Versteeg, A. Kastelein ( bedrijfsleider D.W.U., Drinkwaterleiding West-Utrecht), rijksveldwachter A. Koenhein, Jaap Mijderwijk, Rien Klink, Drikus de Jong (boekhouder D.W.U.), gemeente-ontvanger Theo van Dijk,Han Tennissen ( toen leerling ambtenaar, nu wethouder in Venlo) en gemeentebode Nico Boeijen. Op de voorgrond de heer en mevrouw Migo.







Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 oktober 1985 340 In 1961 werd deze foto gemaakt tijdens hetuitstapje van liet personeel. Op de voorgrondzit Hans Versteeg, daaracliter staan v.l.n.r.Emmy van der Belt, Joke Goes en Jannie vanEijk. Op de 2e rij: Jan Schoonderwoerd, Pietvan der Zandt, Dirk Sclievers, Jo Versteeg enTheo van Dijk. 3e rij: Jos de Reuver, AlbertZwartkruis, Jaap Sprong, Jan Kemme en RienKlink. komende gemeentelijke herindeling,waarbij Harmeien en Vleuten - DeMeern worden samengevoegd. In verband met de veelheid en deveelzijdigheid van de werkzaamhedenwerd van de ambtenaren steeds meerspecialisatie gevraagd. Dit bracht metzich mee, dat ter secretarie meerafdelingen gevormd werden, zoalsInterne Zaken, Sociale Zaken, Compta-biliteit en Bedrijven, Personeelszakenen Welzijnszaken. In 1985 is de situatiezo, dat de secretarie negen afdelingenkent, terwijl de dienst gemeentewerkenin twee secties is verdeeld, namelijk deBouwkunde en Weg- en Waterbouw,waaronder de buitendienst resorteert.Aangezien ter secretarie thans 57 en bijde binnendienst van gemeentewerkenIl functionarissen werkzaam zijn, zouhet noemen van namen nu een drogeopsomming worden. Rest nog te vermelden,

dat gemeente-secretaris Albert Zwartkruis met ingangvan 1 november 1985 wegens hetbereiken van de VUT-gerechtigde leef- Het elftal van het secretariepersoneel, zoalsdat in de jaren zestig menige wedstrijd in com-petitieverband speelde. Zittend v.l.n.r. JoopLeygraaff, Joost Kits Nieuwenkamp, HermanHellema, Dirk Schevers, Chris Faas. Staand:Albert Zwartkruis, Nico Boeijen, Kees van derPlas, Ton van de Berg, A.H. Boot, Gerard vander Heide en Piet van der Zandt. tijd de gemeentedienst zal verlaten. Zijn(in verband met de op handen zijndegemeentelijke herindeling) tijdelijke op-volger wordt het huidige hoofd van desecretarie-afdeling Gemeentelijke Ont-wikkeling, Piet Booij. D





Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 342 oktober 1985 f-^ yfgi.\hnji?> 0'3/t^?^<^5 ^^<v^»»^ .x^'^/-^^^M, IC c).Q^*u. i4.^. I '' (? ,- f '~^ c ? hun toverkracht te ontnemen. Daarbijgevoegd dat men hem eerder als paap (=pausgezinde) dan als een hervormdepredikant kon zien deed men hetdringende advies hem te verwijderen uitDe Meern. Dat gebeurde, waarop de omstredenverbreider van het geloof richtingTienhoven vertrok. Of hij daar metgejuich werd binnengehaald valt tebetwijfelen, want toen de commissielater in die plaats kwam kreeg ze tehoren dat daar enkele maanden eenpaap uit De Meern werkzaam wasgeweest die uiteindelijk doordeTienho-venaren was verjaagd omdat hij eenslecht leven leed en door iedereen werdgehaat. Wie op zulk een wijze wordtverzocht de gemeentegrenzen achterzich te laten moet het toch wel bonthebben gemaakt en het is daarom nietondenkbaar dat men in De Meernuiteindelijk niet zo ongelukkig isgeweest met het bezoek en advies van decommissie. De brief die ds. Costerus in 1646 aan het kapittel van Oud Munster schreef. ken had verboden. Nieuwsgierig gewor-den voelde de commissie hem eens na-der aan de tand ten aanzien van zijnreligieuze gevoelens en deze bleken toeneerder

rooms dan hervormd.Arnoldus had ook een vrouw en achtkinderen. Hij liet weten haar voorgetuigen te hebben getrouwd, maar nietvoor de kerk en verklaarde dat laatsteook geenzins van plan te zijn. De eerstbekende 'hervormde' predikant inDe Meern kan wellicht met enig rechtals een kneusje op zijn vakgebied wor-den gezien, maar nu we er wat afstan-delijker tegenover staan zal moetenworden toegegeven dat voor f 50,-'sjaars ook geen wonderen mochtenworden verwacht. De commissie dacht er toch enigszinsanders over. Ze kreeg er lucht van datArnoldus in de omgeving ook bekendstond als een duivelbezweerder eniemand die de kunst verstond heksen aan en ruim vijfeneenhalf jaar later, inmaart 1593, was men het wachten zomoe dat de Staten werd verzocht nueens orde op zaken te stellen. Het gevolgwas dat er een commissie werd gevormddie zich op de hoogte zou stellen vande toestand in de verschillende dorps-gemeenten. Bezoek aan De Meern In de tweede helft van dat jaar werdook De Meern bezocht. Men consta-teerde een 'arm en vervallen kapelleken'dat echter zodanig was opgeknapt dathierin ook school kon worden gehou-den. De functie van schoolmeester-pre-dikant werd vervuld door ArnoldusSteenlant van Hulst die hiervoor 50gulden per jaar ontving.

Hij deelde decommissie mee slechts twee of driediensten te hebben gedaan, waarnaondermaarschalk Novelt hem het predi-
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 oktober 1985 347 Gezicht op het huis Welgelegen, nu Leidseweg 132. Foto E. A. van Blitz en Zn. ca 1925. Gemeente-archief Utrecht neg. nr. C 9.984. rijn, met Hijman Bart van Zijll, die ca1791 te Haastrecht was geboren alszoon van Egbert van Zijll en Maria vander Storm. Papa had voor een woninggezorgd en het paar nam zijn intrek ophet huis den Ham. Everdina van Hall stierf op 14 Maart1837 te Oudenrijn; haar overlijden werdaangegeven door de kasteleins Gerritvan Peer en Ferdinand Arnink. Het be-roep van de aangevers zal wel verbandhouden met de nabijheid van den Hom-mel. Joseph Leydel volgde haar op 22Augustus 1838; hij stierf eveneens opWelgelegen. De aangevers van zijnoverlijden waren de grondeigenaar Ber-nardus Jacobus Trompert en, weder-om, de kastelein Ferdinand Arnink.Toen de boedel geredderd was, beseftende dochters kennelijk dat zij toch ietsmoesten doen voor de man die hun oudevader (hij was 78 jaar geworden!) zijnlaatste, eenzame jaar had doorgehol-pen. Zij beloonden hem met eenweekgeld van f 4,- en dat &quot;zijn leven langgedurende&quot;. We moeten daar niet minover denken; het betekende een jaarin-komen van f 208,- en dat was meer daneen half

pastoorstractement in die tijd. Marcelis Kok Wie was nu Marcelis Kok?Hij werd op 21 September 1799 geborenop de buitenplaats Heemsmade, alszoon van Bernardus Kok en GijsjeWessels, en op diezelfde datum in de ka-tholieke kerk op 't Hoog gedoopt doorpastoor Adolf Teilegen.Bernardus was waarschijnlijk boeren-knecht op Heemsmade en ook Marcelisstaat in de boeken vermeld als &quot;arbei-der&quot; of &quot;werkman&quot;. Hij was dus ca 38jaar toen hij zijn verzorgende taak ver-vulde. Het bevolkingsregister wordt in Vleu-ten bijgehouden sinds 1850. Tussen datjaar en 1865 woonde hij, ongehuwd, ophet adres Wijk A no. 176(tegenwoordigSchoolstraat 15), samen met zijnmoeder Gijsberta Wessels, die weduwewas. Waar en wanneer zijn vaderoverleed heb ik niet kunnen vinden.Zijn moeder overleed op 8 Mei 1852 op90-jarige leeftijd te Vleuten. Zij was ge-boortig van Maarsseveen, een dochtervan Thomas Wessels en Maria vanRossum. Vermoedelijk is Marcelis ookomstreeks die tijd verhuisd naar Wijk Ano. 93 (tegenwoordig Dorpsstraat 32). Er staat aangetekend dat hij op 8 Mei1883 vertrok naar Utrecht, maar daarheb ik hem niet terug kunnen vinden.Intussen waren Jacoba Maria Leydel enhaar man Hijman Bart van Zijl al langoverleden, de eerste op 5 Augustus 1857te Velp en de laatste op 18

Juni 1864 te's-Gravenhage. Aannemende dat de uitbetaling van hetweekgeld gewoon door is gegaan, danmoet Marcelis daar minstens 45 jaarlang profijt van hebben gehad; hij incas-seerde dan in totaal f 9.360,-. m















Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 december 1985 354 De vereenvoudigingen en verbeteringenwaren echter niet alleen van technischeaard, er waren ook maatregelen van be-stuurlijke en administratieve aard no-dig. De begrenzingen en indelingen vande waterschappen moesten telkensworden aangepast aan de gewijzigdeomstandigheden. Deze regelingenmondden in 1980 uit in de oprichtingvan het waterschap Leidse Rijn. De be-grenzing van het gebied daarvan komtgrotendeels overeen met die van destreek, welke in het boek is behandeld.Dat is niet toevallig. Verreweg demeeste van deze gronden hebben sindsde aanleg van de Heycop en de Bijlevelddoorlopend met elkaar te maken gehad.Ik ben blij, dat het bestuur van de Leid-se Rijn daarin aanleiding heeft gevon-den mee te werken aan deze uitgave. U zult wel begrijpen, dat zoveel gebeur-tenissen gedurende zo'n lange periodein het boek niet anders dan vrij opper-vlakkig konden worden beschreven. Ikheb mij soms moeten beperken tot al ofniet technische feiten en jaartallen. Hetverhaal is daardoor, ondanks hetvochtige onderwerp, hier en daar watdroogachtig geworden, om in termenvan de streek te spreken. Gelukkigkonden dankzij het royale formaat enhet grote aantal

bladzijden van dezeuitgave veel afbeeldingen en kaarten De Heldamsluis in de Leidse Rijn ten oosten van Harmelen vormde vroeger de scheiding tussenhet water van deHeycop(rechts van de schutsluis) en dat van de Bijleveld (op de voorgrond). Ge-heel vooraan de houten brug met stenen landhoofden. Links de brug in de Zandweg over deHeycop, waar deze laatste naar het noorden afbuigt. De sluis stond onder normale omstandig-heden open, omdat er na het opruimen van de Stadsdamsluis en het uitdiepen van de Leidse Rijnin 1951/1953 geen peilverschil meer bestond tussen beide boezemwateren. Deze foto werdvanuit het westen gemaakt, twee jaren voordat de sluis, de brug en de woning rechts werdenafgebroken.Foto J. A. Storm van Leeuwen, Utrecht; mei 1958. Het Amsterdam-Rijnkanaal De vierde mijlpaal langs onze weg doorde tijd en de ruimte wordt gevormddoor de aanleg van het Amsterdam -Rijnkanaal in de jaren dertig van dezeeeuw. Het graven van dit belangrijkevaarwater heeft sedert de totstandko-ming van de Heycop en de Bijleveld demeest ingrijpende gevolgen voor ons ge-bied gehad en uiteindelijk geleid tot detegenwoordige waterstaatkundige toe-stand. De provincie Utrecht stelde plannen op,die een verandering van de afwateringenvan de Leidse Rijn, de Heycop en

de Bij-leveld beoogden, terwijl in Vleuten -De Meern, Harmelen en Kockengenruilverkavelingen tot uitvoering kwa-men, die ten dele samenhingen met dieplannen. De Leidse Rijn werd in openverbinding gebracht met het Amster- Gezicht vanuit het oosten op de plaats te Harmelen, waar de Bijleveld (rechts voorlangs de bo-men van de Joncheerelaan stromende) zich afsplitste van de Leidse Rijn (rechts op de voorgronden links verdwijnend tussen de gebouwen). De foto is genomen toen de Bijleveld nog in openverbinding stond met de Leidse Rijn. Aan het eind van de jaren zestig is de bovenmond afgeslotenmet een houten damwand, waarin een afsluitbare opening is gemaakt voor het inlaten van wateruit de Leidse Rijn. Oorspronkelijk maakte de Bijleveld deel uit van de Vleutense Oude Rijn; hetwater stroomde toen naar Harmelen toe, dus in de omgekeerde richting. Links het bewaardgebleven gedeelte van het Leidse Jaagpad achter de huizen van de Dorpsstraat. Op deachtergrond de Bavokerk.Prentbriefkaart collectie C. A. Siegert, Harmelen. dan-Rijnkanaal, waardoor de Heycopen de Bijleveld tot aan Kockengen hunfuncties als afwaterings- en scheep-vaartkanalen verloren. Ook het gebiedvan de Vleutense wetering onderginggrote veranderingen. Daar kwam eennieuw systeem voor de

afwatering en dewatervoorziening met een groot aantalpeilregelende kunstwerken.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 355 december 1985 Gezicht vanuit het zuidoosten op de Kantonnaleweg tussen de Welbrug en de Kortjakse brug in Haarzuilens. Links de Bijleveld en rechts deHeycop, die gezamenlijk, maar met verschillende peilen, in de richting van Kockengen stroomden. De Kortjakse brug lag over de Bijleveld en istussen de populieren langs de weg nog net te zien. De Kantonnaleweg, indertijd een zandweg, liep in de vorige eeuw van Zuilen door Vleuten en overde Breudijk naar de straatweg bij de Kleinjanbrug (Harmeien).Foto Landinrichtingsdienst, Utrecht; juli 1958. nog op tijd te kunnen completeren. Alledrie de waterschappen gingen tezamenmet Kortrijk, Oudegein, Portengen eneen klein gedeelte van het waterschapKromme Rijn op 1 januari 1980 hetnieuwe waterschap Leidse Rijn vormen.Zo kwamen er drie bijzondere afbeel-dingen in een bijzondere uitgave testaan. Ik dank iedereen, die mij met ge-gevens en illustraties heeft geholpendeze kroniek te schrijven. worden opgenomen. De eerstgenoemdezijn gemaakt van prenten, foto's envoorwerpen uit overheidsarchieven,van de Landinrichtingsdienst, vanmusea, van gemeenten, van waterschap-pen, van particulieren en van mijzelf.Bijna teveel om op te noemen. Voor

hetkaartmateriaal mocht ik in ruime mategebruik maken van exemplaren uit hetarchief van de provinciale griffie. Daar-mee kon ik veel wetenswaardigheden uitde centrale bibliotheek van de provincietoelichten. Hoe je onverwacht aan aardig illustra-tiemateriaal kunt komen, toont het vol-gende voorbeeld. Het boek bevat de af-beeldingen van drie herinneringsbordenvan Delfts blauw, die uit dezelfde tijdstammen, namelijk eind 1979. Hetbestaan ervan was nagenoeg alleen aande bezitters bekend. Het eerste bord, datis vervaardigd ter gelegenheid van deopheffing van het waterschap Heycop,werd al vroeg ter beschikking gestelddoor de heer Voskuilen in Reyerscop.Een half jaar later kwam het tweedetevoorschijn uit een kast van het water-schapshuis in Vleuten. Het herinnertaan de opheffing van het waterschapBijleveld. Op het derde bord is de &quot;* Ir. J. A. Storm van Leeuwen, VanOude Rijn tot Leidse Rijn. Een specialeen gezamenlijke uitgave van de Histori-sche Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens en het Waterschap LeidseRijn, 1985. Te bestellen bij mevrouw P. J. de Rooij-Goes, 't Zand 1, 3451 GP Vleuten, tel.03407 - 1483. Prijs f20,-, exclusief ver-zendkosten. Kaartje van het waterschap Leidse Rijn,waarop de ligging en de grens van het water-schap zijn aangegeven. Naar een in 1983

uit-gegeven kaartje bij de toelichting op de aan-slag van de waterschapslasten in 1984. opheffing van het waterschap Vleutensewetering vastgelegd. Daarmee kwam deheer Zwartkruis aandragen om de serie
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 366 december 1985 De achtereenvolgende bezitters van de ridderhofstad Voorn 1160 Willem van Voorne Gerard van Voorne (zoon van Willem)Gerard van Voorne (zoon van Gerard) 1242 Gerard Taetse van Voorne (zoon van Ge-rard) Willem van Voorne (zoon van Gerard)Gerard van Voorne (zoon van Willem)Willem Taetse van Voorne (zoon van Ge-rard) Gerard van Voorne (zoon van Willem)Albert van Voorne (zoon van Gerard)Gerard van Voorne (zoon van Albert) 2 - 12 - 1690 Francois d'Hemony (zoon van Francois)+ 172620 - 12 - 1726 Bernard Joseph van Kuyck + 1730 27  - 7 - 1730 Theodora Bernardina van Kuyck (dochter van Bernard)20 - 12 - 1731 Pieter Theodoor van Herzeele -I- 174324 - 1-1735 Jan Sadelijn + 17392 - 5 - 1740 Jan Jacob Sadelijn (zoon van Jan)14 - 10 - 1743 Diderik van Lockhorst + 1755 28  - 10 - 1756 Johanna Maria van Lockhorst (dochter van Diderik) -f- 178311 - 2 - 1765 Petrus van der Hage31 - 3 - 1797 Petronella Sibilla Sadelijn (weduwe van Pe-trus) -I- 1819 22 - 12 - 1456 Zweder van Voorn (broer van Gerard) + 147525 - 5 - 1473 Gheret van Voorn (zoon van Zweder) -I- 1497 11  - 2 - 1497 Hillegond van Voorn (zuster van Gheret) + 15478 - 6 - 1546 Lubbert van Parijs van

Zuydoort+ 16071607 Johan van Parijs van Zuydoort (zoon vanLubbert)13 - 4 - 1609 Tyman van Parijs van Zuydoort (zoon vanJohan + 1632 12 - 4 - 1612 Cornelis van Rosandt 3  - 10 - 1616 Cornelia de Malapert, vrouw van Jacob Godin + 1634 18 - 7 - 1635 Maria Godin (dochter van Cornelia), vrouw van Pieter van Panhuys + 1663 3-10- 1640 Bartholomeus van Panhuys (zoon van Maria Godin) + 1676 4 - 10 - 1647 Johan Lodewijk van Panhuys12 - 3 - 1683 Francois d'Hemony + 1690 17- 2-1818 de jonkvrouwen Jacqueline Cornelia van der DussenCharlotte Ulrica van der DussenLucretia Elisabeth van der Dussen30 - 9-1819 Anthonie Mangelaar Meertens2- 7- 1829 Johanna Hendrica Catharina Slengarve(weduwe van Anthonie)27 - 10 - 1831 Henri George Ferdinand Meertens (zoonvan Anthonie) -I- 186816 - 9 - 1868 Henri Willem Meertens (zoon van Henri Ge-orge Ferdinand)+ 190220 - 12 - 1902 Suzette Amelia Marlens (nicht van Henri Willem)18 - 5 - 1922 Jan Willem Antoni Barchman Wuytiers (kleinzoon van Suzette)12-10- 1951 Johannes AnthoniusFranciscusvanSeume-ren De Heren van Voorn Hoewel er van Voorne's bekend zijnsinds het midden van de 12de eeuw, da-teert de vroegst bekende beleningsbriefvan 22 december 1456; toen werd Zwe-der van Voern met het goed beleend.Het is

ook deze Zweder die in alle laterebeleningsacten wordt genoemd. De le-zer gelieve daarom de eerste tien namenvan de in dit artikel opgenomen lijst vanbezitters met reserve te bezien; ik namze volledigheidshalve op.Zoals boven beschreven werd het leen-stelsel in 1798 afgeschaft, waarmee ookin feite het verschil tussen feodale en al-lodiaie eigendom kwam te vervallen.Werd er vroeger in het algemeen nogangstvallig voor gewaakt dat bij over-dracht het leen intact bleef, nadien was Allodiaie eigendom Deze eigendom was niet &quot;leenroerig&quot;.De eigenaar kon er dus vrij over be-schikken. Dat wil echter niet zeggen dater, aan onder deze vorm van eigendomvallende landerijen geen zg. beperkt za-kelijke rechten zouden kunnen kleven.Men kende ook vroeger al de erfpacht,het recht van overpad, het tiendrecht,de hypotheek, e.d. Vaak was de oppervlakte van de in leenverkregen grond niet bepaald groot; bijVoorn in engere zin hoorde bv. slechts&quot;een halve hoeve lands&quot;, d.i. ongeveer6,8 ha. Het is dus geen wonder dat deleenman zijn bezit trachtte te vergro-ten door meer leengoederen te verwer-ven of door grond onder zijn persoon-lijke eigendom te brengen. dat niet meer het geval.Van een &quot;geslacht&quot; van Heren vanVoorn is in de verste verte geen sprake;bij vele

overdrachten kwam geen fami-lierelatie te pas. Naast de eerdergenoemde lijst geef ikeen apart overzicht van de na HenriWillem Meertens komende bezittersfa-milie Barchman Wuytiers ca.; in dezefamilie werd het bezit door verervingverdeeld om tenslotte geheel vervreemdte geraken. De kern van Voorn (het leengoed) De ridderhofstad Voorn met zijn directeomgeving behoorde vanouds aan hetkapittel van Oudmunster te Utrecht enhet was de proost van dit kapittel die deelkander opvolgende leenmannen of



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 aft o n> 3o- CD Henri Willem Meertens + 18-11-1902 Utrecht 00 1^ Suzette Amelia Martens geb. 05-01-1851 Zeist -I- 14-11-1920 Utrecht X 07-05-1874 UtrechtJan Willem Antonie Barchman Wuytiers burgemeester Vleuten-Haarzuilens 1879 geb. 13-02-1847 Harderwijk + 03-06-1926 De Meern 1901 Jacqueline Caroline Barchman Wuytiers geb. 30-11-1879 De Meern+ 14-03-1881 De Meern Johanna Francoise Henriette Barchman Wuytiers geb. 23-05-1876 Arnhem + 28-11-1961 Hierden X 25-04-1901 VleutenHugo van Beresteijn geb. 08-11-1864 Mr Cornelis (N.O.I.) Hendrik Jan Marie Barchman Wuytiers geb. 04-02-1875 LoosdrechtX 06-04-1905 CothenJohanna Maria Bernardine van Beeck Calkscsgeb. 16-09-1878 Cothen Christiaan Johannes van Beresteijn geb. 28-01-1909 X Johanna Susanna van Essen Jan Willem Antonie Barchman Wuytiers geb. 03-05-1912 LopikX 03-05-1939 HoevelakenLouise Jeanne Annavan Eijsgeb. 03-08-1911 de Bilt Suzette Amelia Henriettevan Beresteijn geb. 25-10-1902 Naarden X Jacob Andreas Vaillant Sara Johanna BernardineBarchman Wuytiersgeb. 26-07-1909 LopikX 05-06-1930 VleutenOscar Carel Taets van Amerongen Hendrik Cornelis JohannesBarchman

Wuytiers geb. 26-02-1907 Lopik X H. D ielessen Johanna Francoise HenrietteVaillant geb. 28-02-1925 X Catharinus Marius de Bruin Floris Abraham VaillaBigeb. 10-01-1931 X Odelia Clemence Alexap^rade Vries De familie Barchman Wuytiers c.s. ^1
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