












Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1996. - Dl.16 11 Bertha Weerdestijn, wed.Johannes Kemp (1917-1935) van Bertha heeft na de dood van haar mannog achttien jaar het boerenbedrijf ge-leid. Op 20 februari 1930 verkochtBertha de boerderij met 16 ha 59 a 30 caland te Haarzuilens en 92 a 80 ca land teVleuten aan haar zoon Johannes Hendri-kus (Hannes) Kemp voor 39000 gulden.De koop ging na haar overlijden in. Op 2 januari 1935 verklaarde Berthade overeenkomst van 1930 echter te ont-binden en sluit nu een koopovereenkomstmet zoon Hannes voor 30000 gulden. Decrisisjaren eisten blijkbaar hun tol. Bertha overleed 15 januari 1937, op 10september 1937 is er boedelscheiding bijnotaris Swane te Utrecht. De erfgenamenzijn vijf kinderen en negen kleinkinderen(kinderen van de in 1921 overleden doch-ter Johanna Anna Kemp en Johannes Ber-nardus Lenssinck). Johannes Hendrikus (Hannes) Kemp(1935-1965) Johannes Henricus (Hannes) Kemp werdop Zorgwijk geboren in 1886, in 1919trouwde hij met Wilhelmina JohannaBunschoten uit Mijdrecht; uit dit huwe-lijk werden zes kinderen geboren. Hannes was een man met een sociaalhart voor de medemens. Zo was hij 33jaar armenmeester en 28 jaar hiervan te-vens voorzitter van het

armenbestuur vande R.K. kerk in Vleuten. Dat was in eentijd van grote werkeloosheid en bitterearmoede. Het was zijn taak de collecte-zakken te ledigen, de centen te tellen ende behoeftigen uit te betalen. Niet minder dan 60 jaar zong Hannes inhet parochieel zangkoor. Voor zijn trouwedienst werd hij pauselijk onderscheiden. In de oorlog had Hannes de moed omHenk Wieman 16 maanden in de boerde-rij te laten onderduiken. Henk werd alscommandant van de plaatselijke BS doorde Duitsers gezocht. Op de boerderijwaren veel wapens en munitie verstopt.Zijn kinderen namen aktief deel in hetverzet 30). Op 27 december 1965 hebbenHannes en zijn vrouw de boerderij ver-kocht aan hun jongste zoon AdrianusAntonius (Arie) Kemp. Arie Kemp (1965-1980) Op 16 mei 1980 verkochten Arie en zijnvrouw de boerderij met 15 ha 82 a 85 caland kad.nrs D 275 t/m 350 aan de koop-lieden T.Th. den Helder te Kockengen enL.D.Huisman te Woerden, die op dezelf-de dag doorverkochten aan H.D. van derVliet, winkelier te Maarssen. Afb. 6 Luchtfoto van boerderij Zorgwijk. afb. 7 Familiefoto uit 1931 t.g.v. het 12l/2-jarig huwelijksfeest van het bruidspaar Kemp-Bunschoten. Van links naar rechts Jo, vader, Wijnand de Wit, Bep, Cor, Opoe Kemp-Weer-destijn, Arie, moeder, Piet en Hans. Afb. 8

Familiefoto Kemp uit 1944 t.g.v. het zilveren huwelijk van het echtpaar Kemp-Bunschoten. Van links naar rechts staand, Arie, Piet, Jo, Bep, zittend, vader, Cor, moederen Hans.






