
Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1986. - Dl.6 410 Een deftige trouwpartij in 1913 doorB. O ver kleeft Al datgene wat in de dienstverlenende taak ener Bank ligt opgesloten, was in ruime mate in de figuur van &quot;meester Nelle&quot; voorhanden. Voor jong en oud was de man met de bolhoed een vertrouwde dorpsfiguur en de goodwill enburgerzin heeft hij zijn bedrijf in die jaren meegegeven. Men ging, in 't spraakgebruik, niet naar de bank, maar gingvoor geldzaken &quot;naar meester Nelle&quot;. Het was va nzelfsprekend dat, zowel voor de bouwman die de opbrengst van zijnovervloedige oogst kwam bergen, als voor de schooljongen die zijn gespaarde rijksdaalder bracht, de deur voor allebeieven royaal openging. Ook de antieke woning werkte meeaandie vertrouwde sfeer. Zittingsdagen of-uren waren nogniet bekend. Aanvangssalaris van meester Nelle: f 100,- per jaar. &quot;Kom daar nou eris om&quot; zou de heer Kegge hebbengezegd (Camera Obscura van Hildebrand). &quot;Ik heb knechten te paard gezien en vorsten gaande als knechten'(Salomo). Midden in de winter, op 30 december 1913, trouwde te Vleuten de Meernse onderwijzer Willem Karel EduardNelle met Clasina Jannetta van Erkel. Het had gesneeuwd en de op de foto (die immers buiten

moest worden ge-maakt) vereeuwigde bruiloftsgasten waren dus goed &quot;ingepakt&quot;. 1.   Gijsbert W. van Vulpen Hij werd geboren 14-12-1868 te Wijkbij Duurstede en overleed 10-02-1926 te Oudenrijn. Hij was 22-03-1906 te Oudenrijn gehuwd met Geer-truida Boshuizen, geboren 27-01-1869 te Loenen en overleden 19-02-1944 te Oudenrijn; zij was weduwevan Gerrit Cornelis van Eek, gebo-ren 25-02-1865 te Cothen en over-leed 21-07-1903 te Oudenrijn.Zij woonden op de boerderij &quot;Pa-pendorp&quot; te Oudenrijn; deze stondop de plaats waar thans het zwem-bad &quot;Den Hommel&quot; is gevestigd. Debewoners van &quot;Papendorp&quot;, zowelvan Eek als van Vulpen, waren be-kend als paardenkenners. 2.   Antoon Hamoen Hij werd geboren 12-11-1873 teBreukelen en overleed 06-09-1951 teVeldhuizen. Hij was gehuwd metAdriana Francisca van Vulpen, gebo-ren 14-11-1875 te Wijk bij Duurste-de en overleden 21-06-1914 teUtrecht. 3.   Gerrit Hamoen (broer van 2) Hij werd geboren 14-07-1869 teBreukelen (Oudaen) en overleed 06-05-1954 te De Meern. Hij was 08-061899 te Vleuten gehuwd met Jannig-je Freyers, geboren 16-03-1857 te DeMeern en overleden 13-02-1922 teDe Meern. Zij woonden op de boerderij &quot;Rijn-zicht&quot;, nu bewoond door hun doch-ter Cornelia Jannigje

Elisabeth, ge-huwd met Dirk het Lam. 4.   Andreas Lambertus Corsten Hij werd geboren 15-06-1871 te Har-lingen en overleed 04-10-1937 te DeMeern. Hij was gehuwd met no. 33.De heer Corsten was vele jarenhoofd van de School met den Bijbelaan de Zandweg. 5.   Albertus Johannes du Burck Hij werd geboren 01-09-1861 te Sluisen overleed 27-10-1925 te Genemui-den. Hij was gehuwd met no. 32.Du Burck was achtereenvolgens on-derwijzer te Baarn, Maarssen en Ge-nemuiden. 6.   Hendrik van der Vaart Hij werd geboren 13-01-1861 teWestbroek en overleed 20-11-1926te De Meern. Hij was gehuwd met no. 19.Het echtpaar woonde op de boerde-rij &quot;Mereveld&quot;. Boerderij en rente-nierswoning zijn nu verdwenen; al-leen het winkelcentrum herinner!aan de naam. 7.   Gerardus Albertus van Dorsten Hij werd geboren 14-04-1863 te DeMeern als zoon van .Jan Ko van Dor-sten en Elisabeth Hamoen en over- Het eerste &quot;bankgebouw&quot; stond op de hoek van de Woerdlaan en de Zandweg. Uit de deur komtDirk Overkleeft (1877 - 1966), mijn vader.Foto ca 1930.










