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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-




