
















































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1991. - Dl.11 26 Komend via de Wilhelminalaan zien we Vleuten vanuit het zuiden. De N.H. kerk staat achter de R.K. kerk en is vanaf hier dus niet te zien. Schilderij Th. Vulto, 1990. Het groene hart Na jaren te zijn weggeweest,Ging ik naar waar mijn dorpje lag.'t Was erger dan ik had gevreesd.Ik schrok van wat ik daar nu zag.Want hier was ik toch geboren.Hier stond eens mijn ouderhuis.Er staan nu winkels en kantoren. Of ben ik nu zo erg abuis. Stonden hier niet altijd bomen? En daar was er toch een sloot? Wij liepen daar heel vaak te dromen. Wij waren klein, alles leek groot. We wandelden er door de weiden, In de warme zomerzon. Ja, dat waren nog eens tijden! Nu staat er een stadion. Waar zijn nu toch al die koeien. Die toen graasden op het land? Zouden er nog bloemen bloeien? Ik zie zelfs geen enkele plant. Er is niets meer te herkennen. Het is allemaal beton. Vroeger zag ik Harmeien liggen. Heel dicht aan de horizon.Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe is dit nu toch ontstaan?Alles grauw, er zijn geen kleuren. Oh, gelukkig ik word wakkerIk heb een boze droom gehad. Alles is nog mooi en groen. Ik was alleen wat ingedut.Maar we kunnen er wat aan doen. Wakker ben ik wel geschud. Laten we onze stem verheffen.

Mensen! Ja! Nu kan het nog. Want we moeten wel beseffen. Een droom is niet altijd bedrog. Waar is de mooie Joostenlaan? En die grote plas met water. Waar ik vroeger heb gevist? 'k Hoor geen eenden, geen gesnater Alles lijkt wel uitgewist. Ik herken geen enkel plekje. Ik zie alleen maar druk verkeer. Waar is mijn vertrouwde stekje? Zelfs het park is er niet meer. Treurig gaat mijn blik omhoog. Naar een aantal schilderijen, Geschilderd door de Regenboog; Daarop staan nog boerderijen. En ook weilanden en sloten. Polders en een populier. Door het zonlicht overgoten. 'k Verlang zelfs naar de geur van gier. Ach, ik moet misschien niet zeuren. Maar waar gaat het nu toch heen? We zullen dit nog eens betreuren. Ons groene hart is nu van steen. Wie heeft dit er door gedouwd? Heeft iedereen dan hier gezwegen? Heeft men elkaar dan niet vertrouwd? Was er werkelijk niemand tegen? Al dat verkeer en dat gejakker. Mijn dorpje is een grote stad. Aagje Buiting-Maas











































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1991. - Dl.11 48 Terug bij af 't Is drie uur, de school is weer uit.Thuisgekomen, moet ik eerst m'n ouwekleren aandoen en m'n schoolklompenmoeten weer mooi wit geschuurd wor-den. Moeder zit al met met een grote em-mer aardappels; die schilt ze voor 'tavondeten. In 't klompenhokje staat 'tvlees te sudderen op een van de drie pe-troleumstellen. Om ongeveer half zes moet iedereenaan tafel. Zeven kinderen, vader en moe-der, dat is een hele koppel. De tafel is gedekt met een bont tafel-laken, moeder heeft een zelfde soortschort. De grote pan staat midden op ta-fel. Pa schept 't eerst z'n portie eruit enmoeder deelt de rest rond. Pa pakt eerst nog een grote rooie zak-doek uit z'n zak, snuit erg hoorbaar z'nneus en veegt ook de snotneuzen vanons schoon. Een pan met peren (ongeschild) staatook op tafel. Ieder prikt een peer aanz'n vork en doopt die in 't spekvet. Niet veel kouwe drukte. Iedereenprakt met z'n vork alles door elkaar, eetz'n bord goed leeg en daarna kamemelk-se pap. Als 't iets te donker wordt steekt moe-der een heel klein petroleumlampje aan.En natuurlijk na 't eten bidden en naarbed. Voor we naar bed gaan zegt moe te-gen pa: d'r staat nog een lekker soppievan de vaat, dat is nog goed voor de jon-gens d'r

smoelen af te vegen. Vorige week zijn we met een gezel-schap uit eten geweest in een Bistro, ineen ouwe snoepwinkel-bakkerij. We zaten op stoelen zoals vroegerthuis, met biezen matten. De verlichtingwas heel wat minder dan vroeger onspetroleumlampje. De tafels waren ge-dekt met een bont tafellaken. Daaropeen soort petroleumstelletje. De obersdroegen ongeveer dezelfde schorten alsm'n moeder vroeger, 't Bestek was nietvan zilver, 't waren onhandige vorkenen messen. Midden op tafel stond eengrote pan met vet, waar iedereen allesindoopte. Om je neus of mond af te ve-gen lagen daar de grote rooie zakdoe-ken zoals m'n vader ze vroeger had. Zelfsde schaaltjes met apenootjes ontbrakenniet. Wat jaren later, als iedereen een beet-je groter is, gaat 't allemaal wat sjiekenDe tafel iets netter gedekt, moeder doettijdens 't eten haar bonte schort af en wehebben allemaal een eigen zakdoek. Soms eten we zelfs met mes en vork. Weer wat jaren later komen er eengrotere lamp, een mooi wit tafellakenen imitatie zilver bestek, 's Zondags krij-gen we 't eten zelfs in schalen opgediend,'t Diner - zo heet nu 't warme eten - be-staat al uit drie of vier gangen. En na 'teten niet meer direct naar bed. We doen dan een spelletje ganzen-bord of mens erger je niet. En op tafeleen paar schaaltjes apenootjes.

't Bidden na 't eten was niet meer zovanzelfsprekend. Iemand zei wel: voorwie er behoefte aan heeft, een ogenblik-je stilte, maar verder was 't niet veelanders dan vijftig jaar geleden. We zijn,wat dat betreft, weer terug bij af. 't Was dus vroeger zo gek nog niet. / De Meern, januari 1940 - 1990Theo van den Berg Illustratie: Barbara Gravendeel
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Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1991. - Dl.11 92 H>' o 1 c 4^ BECtANC: Q20ND Afbeelding 4. De begane grond. Rechtsboven de gebruikte schaal. Duidelijk is te zien dat er in het verleden al vele verbouwingen moeten hebben plaatsgehad. Zo is de muur ter linkerzijde van de voordeur vervangen door een stalen balk (zie ook afbeelding 8), terwijl valt aan te nemen dat er ook ter rechterzijde een muur moet hebben bestaan. De letters A - A en C - C verwijzen naar de doorsneden in de afbeeldingen 6 en 8. Er werd vroeger veel op rekening gekocht en men lietdie rekeningen bovendien lang oplopen. Op 30 december1698 machtigde Willem een zekere Rudolf van den Eem teAmsterdam om voor hem te innen van Willem Stout,eveneens te Amsterdam, soodaenige f 60,- per rest vanaan hem in 1695 geleverde bieren. Op 14 september 1700 - Fijgje Deurgoet was al over-leden - maakte Willem een overeenkomst met zijn zoonHendrik. De laatste zou met ingang van 12 februari 1701de brouwerij ten eigen bate en voor eigen risico mogenbeheren, mits hij te zijner tijd f 8.000,-- in de boedel zouinbrengen. Hij kreeg hiermee de feitelijke eigendom van: de Huijsinge ende Brouwerije, mette ketel, Icuijpen, vloo-ien, vaaten, sacken ende wat vorders totte selve

Brouwe-rije behoort, niets daervan uitgesondert. Mettet erff daerde Brouwerije ende Huijsinge op staet, alsmede de annexewooninge, gebruijckt geweest bij Tijs Teunisse Schipper,ende verdere getimmer op 't erve staende, blijvende hier-van gesecludeerd alleenlijck de gront off het erve daer deHuijsinge, gecompeteert hebbende Gerrit Thijsse, op staet. Zoon Hendrik moest zijn vader jaarlijks f 300,- betalenen hem het gebruik laten van 't gedeelte der Huijsingedaar Thijs Teunisse Schipper in gewoont heeft, alsmede
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