
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.






