






































Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1988. - Dl.8 601 Peyck. Compleet ensemble van haardstenen gevonden in de zuidwestelijke wand van de voormalige opk amer.
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1988. - Dl.8 632 Brand Twee weken geleden heb ik leren fiet-sen en nog wel op de fiets van m'n moe-der, 't Zadel was veel te hoog en 't stuurnog hoger. Dus staande op de pedalen,met m'n armen in de lucht. De fiets was voorzien van een knijf)-rem, een remblokje op de voorband konalles heel venijnig blokkeren. Graag zouik die fiets wat meer gebruiken maar datmocht niet. Totdat er een momentkwam dat 't heel hard nodig was. Ik was op de hoek van de Meerndijkaan 't hoepelen toen m'n moeder mekwam roepen. Je moet direct Pa gaanhalen want er is brand. Pa was brandweerman bij de gemeen-te Veldhuizen. Nou ja, brandweermanwas een groot woord. Er waren vier ofzes mensen nodig om aan de grote stan-gen te staan en dan maar pompen, 'tHele geval stond op een houten kar en ermoest hard mee gelopen worden. Erwerden ook wel eens oefeningen meegehouden en wij lieten ons dan natspui-ten. Deze keer was 't geen oefening maarbittere ernst. Ik moest op de fiets zo snelmogelijk naar Alendorp. Pa werkte bijJan de Groot (Witte Jan). Tot de Meernbrug moest ik lopen,want 't opstappen had ik nog niet goedonder de knie. Op de brug vasthoudenaan de leuning en hup, daar ging ik meteen

geweldige vaart richting Alendorp. Bij de afslag naar Alendorp had ikwel wat te veel vaart. Ik remde in debocht. In 't losse grind slippend, kwamik met een klap tegen een ijzeren paal.Voor- en achterwiel stonden bijna naastelkaar. M'n hoofd kreeg een heel anderevorm en verschillende kleuren, vooralrood, blauw en paars. Vrouw de Haan, die vlak bij Alen-dorp woonde, heeft me wat opgelapt,maar de fiets was niet meer rijbaar temaken. Toen ik vertelde waar ik naar toemoest, zei ze: ga maar gauw lopen, jebent er zo. Op 't hek staat Ora et Labora(bid en werk). M'n vader deed daaralleen 't laatste. Ik vroeg zenuwachtig aan Jan deGroot waar m'n vader was; hij deedtoen ook iets anders dan bidden. Pa washelemaal achter op de tuin. Tussen dekomkommers en tomaten viel m'n rarehoofd gelukkig niet meer zo op. Snel zijn Pa en ik naar De Meern ge-gaan. Hoe 't met de brand is afgelopenweet ik niet. De fiets is nooit meer de oudegeworden. Over m'n hoofd kan ik zelfniet oordelen. 't Eigenaardige is, toen ik jaren latereens bij Jan de Groot langs kwam,stond er op het hek Time is Money. Haddit iets met m'n vader of met de brand temaken, ik weet 't niet. Theo van den Berg De Meern, 21 april 1937 Illustratie: Barbara Gravendeel
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1988. - Dl.8 641 Boven. Tekening (1821) van de omgeving van de Hamsluis door Gerrit Lamberts (1776-1850). Lamberts was etser, lithograaf en aquarellist. Hijwoonde in Amsterdam en was werkzaam aan het Museum aldaar. U ziet van links naar rechts Den Ham, de tuinkoepel (zie kadastrale kaart), de sluis en rechts de brug over de Heycop. Het siuiswachtershuis gaatschuil achter het geboomte (achter de brug). Onder. De huidige situatie, gezien vanaf hetzelfde punt als waar Lamberts in 1821 zat te tekenen. Commentaar is m.i. overbodig.Foto K.B. Nanning, 1988.
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1988. - Dl.8 665 Boven: Het echtpaar Voortman met de kinderen Cor en Herman. Op de achtergrond de nog bestaande, maar reeds enkele malen verbouwde boer-derij in het park. Het huidige adres is Wethouder de Greeflaan 13. Foto uit 1905. Onder: Cor, Herman en Rie met hun zorgvuldig op schaal nagebouwde boerenwagen. Foto uit 1909.
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Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1988. - Dl.8 683 10% van Haarse inwoners heet In 1947: Verhoef Volgens de volkstelling van 1947 woonden er In de gemeente Haarzuilens 57 personen met de familienaamVerhoef. Op een totaal aantal inwoners van 583 Is dat bijna 10% en dat Is een opmerkelijk hoog percentage, vooral alswe zien dat andere veel voorkomende namen als vanden Bosch, van Es, Versteeg, van Dijken va n der Meer nog ruimbeneden de4% blijven. Gebleken Is datnietalleVerhoeven direct familie vanelkaarzijn, doch wel dat zij een gemeen-schappelijke stamvader hebben, die ook in Haarzuilens woonde. Reden om in dit speciaal aan Haarzuilens gewijdenummer de schijnwerper eens op de familie Verhoef te richten. Mevrouw A.J. Verhoef - Snoek uit Vleuten is, met enkele andere familieleden, al een aantal jaren bezig met hetmaken van een genealogie van die familie. Vooruitlopend op het gereedkomen daarvan geeft zij in dit artikel een be-knopte beschrijving van de familie, voorzover deze gewoond heeft (en nog woont) in Haarzuilens en Vleuten. De hierbij afgedrukte stamboom geeft een duidelijk beeld van alle familierelaties. «j3 Het echtpaar Adrianus Verhoef en Gijsbertha van der Wal met hun familie. Staand (v.Ln.r.):

Johannes H., Theodorus van der Wal, Gerardus J.,Reinier (broer), Adrianus J., Wilhelmina van der Meer (schoonzuster), Johanna van der Wal, Cornelis H., Jacobus van der Wal, Reinierus G.,Jacobus T. en Marinus J. Zittend: Alida B. Scholman, Theodora C. van Leeuwen, Cornelia M. van Rossum, vader Arie, moeder Gijsje, JohannaM., Anderina J. en Francina C.M. Kempen. Op de achterste en 2e rij: 4 kinderen van Gerardus J., op de voorgrond 3 kinderen van Adrianus J. en 3van Johannes H. 1935.
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