






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 27 Zoete inval Bij mevrouw Van den Brink aan de Strijkviertel was het dezoete inval. Allerlei kooplui kwamen daar geregeld op de koffie.Omdat vader ook koopman was, kwamen ze allemaal langs. Zohad je het vismannetje uit de Willemstraat in Utrecht. Hij had eenjuk over zijn schouder met twee kistjes vis. In de ene panharingen in de andere bakbokking. Eenmaal aan de Strijkviertel aange-komen, was hij op het eind van zijn wijk en vroeg hij aan moe-der: &quot;Maak je me los? Ik heb nog honderd visjes.&quot; Moeder riepdan uit: &quot;man ik heb net de petroliestellen schoongemaakt.&quot;&quot;Heb je nog koffie,&quot; vroeg hij dan. Koffie was er altijd. Hij gingdan zitten aan de keukentafel en maakte al die honderd visjesschoon bij een kop dampende koffie. Moeder had inmiddels depan met vet opgezet en 's avonds at de familie vis met brood. Verder had je nog Klaas van Ingen die huishoudelijke artike-len verkocht. Hij had een grote mand voorop de fiets. Dan stond hij voor de deur en vroeg: &quot;moet je nog een onderofTicier? (ofte-wel een po). Ga er maar op zitten, dan loop ik er omheen en kijkof ie past.&quot; Als hij aan de koffie zat, schudde hij altijd met hetkopje op het schoteltje.

&quot;Ja,&quot; zei hij dan, &quot;ze moeten toch eenkeer kapot. Dan verkoop ik je weer nieuwe.&quot; Dan had je nog Henk de Bruin met de hondenkar, die klom-pen verkocht. Ook hij zat regelmatig in de keuken aan de koffie.Ook de kruidenier kwam langs met paard en wagen. Het kleinstezusje mocht altijd meerijden. Ze moest dan wel een heel eindteruglopen, maar dat woog niet op tegen het ritje op de bok. OokLigterink de postbode zat bij moeder aan de keukentafel. Hijmoest na de Strijkviertel nog met zijn fiets de hele Heicop af enkwam eerst zijn brood opeten. Hij bracht iedere week vijf repenchocola mee voor de meisjes. Dat was toch steeds een hele uit-gave. De leerlingen en leerkrachten van de Openbare lagere school aan de Meerndijk rond 1930. IMej.Annie Staal 2. Meester van Maarseveen 3. Sjaan Vianen 4. Jan van Vliet 5. Eef Jacobs 6. Thijs Baas 7. Antoon Vermeent 8. Theo Sturkenboom 9. Jan Jacobs 28. Anny Vermeent 29. Grada Vermeent 30. Gijs van Doorn 31. Wim Wolswijk32.Lies Smienk33.? 34. Henny Wolswijk 35. Meester Piet Tennissen 36. Hein Jacobs 19. J. v.d. Brink 20. Jo van Breukelen 21. Jan van Doorn 22. Greet Baas 23. Grada v.d. Brink 24. Gert Jacobs 25. Riek Smienk 26. Cor v.d. Brink 27. Wim v.d. Brink 10. Geertje Verhoef 11. Jan Vermeent

12. Tiny Baas 13. Jo van Doorn 14. Dirk Verhoef 15. Bertha Jacobs 16. J. Vermeent 17. Wim Vermeent 18. Lien Baas











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 32 Daar voel ik me thuis en niet in een ander pand. In dit huis leef ik al vele jaren met zijn vertrouwde muren. Er is nu rust, soms droom ik even weg, geniet ik van fijne uren. Er werd gelachen, er werd gehuild, soms wordt er nu ook wel eens geschuild. Ook denk ik wel eens terug aan vroegere jaren vol zorg dag en nacht en als er zieken waren hield ik trouw de wacht. Mijn huis en tuin zijn als geen ander. Alleen voor mij zijn zij uniek. De bomen worden weer groen. De bloemen gaan bloeien. De vogels zingen. Het ontroert mij, het klinkt als muziek. Nog heel lang hoop ik hiervan te mogen genieten samen met zoveel dierbaren om mij heen. Elke dag die mij nog wordt gegeven wil ik God dankbaar zijn. Elke dag dat ook voor mij de zon scheen. Lief dorp, lieve woning, ik voel mij rijker dan een koning. Ook naar aanleiding van dit interview schreef mevrouwWolswijk een gedicht over het denken aan vroeger: Mijmeren Mijmeren in de stille uren. Mijmeren dat mag. Men zegt: dat hoort bij de oude dag. Gedachten komen boven van nu en zeker van weleer Het is een gevoel van op herhaling zijn, want veel van vroeger weetje niet meen Het is soms een chaos met wel duizend vragen zonder antwoord erbij. Geen beeld van

vroeger komt er vrij. Het was een mix van zoet en zuur, vreugde en leed. Een dieptepunt soms en toch telkens weer iets datje opstaan deed. Vreemd, een nostalgische bui, die elke oudere misschien wel eens heeft en je zo nu en dan overkomt, zolang je leeft. Een ding is zeker: alles heeft een doel. En dat geeft mij al een antwoord en een goed gevoel. Het uitzicht uit de achtertuin op de Meerndijk 36 eind jaren 60.Achter de boom lag een sloot de Achtliantemolenvliet. Daarvoorlag een plank en zo liep de familie naar de kerk. Kort na hetmaken van deze foto werd de Mereveldlaan volgebouwd. verzorgen thuis zegt ze: &quot;Ik heb het met alle liefde gedaan en ikben blij dat ik dat zo gedaan heb.&quot; Schrijven Een andere bezigheid van mevrouw Wolswijk is het schrij-ven. &quot;Het begon met Sinterklaasrijmpjes,&quot; vertelt ze. Laterschreef ze reisverslagen. Thijs van Bommel organiseerde inder-tijd reizen van de Meemse Zakenvereniging en daarover maakteze van iedere dag een verslag. Dat begon in 1967. Als lid van deAlgemene Vereniging voor Ouderen schrijft zij altijd het verslagen daar doet ze nog wel eens een gedichtje bij. Verder heeft zehaar levensloop opgeschreven en nu schrijft ze veel gedichtenover dingen die ze meemaakt en die haar ontroeren, zoals het zin-gen van de vogels, de

seizoenen, een eenzame bloem in eentuin... Het houdt haar erg bezig. &quot;Ja,&quot; zegt ze, &quot;ik moet wel. Alser iets in me opkomt, moet ik het kwijt en dan schrijf ik hetmeteen op. En ik verander nooit meer wat. Ik sta nog achter din-gen die ik twintig jaar geleden opschreef. Daar hoef ik niets aante veranderen. Ik voel nog net hetzelfde.&quot; Haar gedichten publi-ceren wil ze niet. Ze vindt ze veel te persoonlijk en wil niet datanderen daar in zitten te neuzen. Voor het parochieblad heeft zezo af en toe wel eens wat geschreven onder een pseudoniem,maar ondertussen weet iedereen al wie daar achter steekt, dus dathelpt niet meer. Voor ons blad heeft ze wel een paar gedichtenuitgezocht. Zo schreef ze over haar geliefde De Meem en hethuis waar zij al zoveel jaren woont in maart 1995 het volgendegedicht: Mijn home Ergens in ons kleine landin een dorp door mij geliefdstaat een ouder wordend huis. iI If irSi Terugkijkend op haar leven zegt mevrouw Wolswijk: &quot;Nu ikouder ben, heeft het leven meer inhoud gekregen. Of betergezegd: je gaat meer inhoud zien. Ik ben tevreden overmezelf en voel me gelukkig. Ik heb acht prachtige kinderen,lieve kleinkinderen. Dat is mijn rijkdom. Alles bij elkaaropgeteld is het een leven vol. Ik heb mijn tijd niet in ledigheiddoorgebracht. En nog niet. Ik kom nog

tijd te kort.&quot;




