










Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 lagere school adviseerde zowel meesterKnopper als pastoor Ohl hem om eens naarde schoenmaker Mans de Lange te gaan diein een van de Broederschapshuisjes woonde.Deze had een boekje met oude tekeningenvan dorpsgezichten die hij mooi kon hijreproduceren. Jacob ging aan de slag enschonk zijn tekeningen, als dank voor hetadvies, aan pastoor Ohl.Bovenmeester Knopper en pastoor Ohlwaren er stellig van overtuigd dat Jacobtalent had. Beiden adviseerde vaderGraafland om Jacob naar de kunstacademiete laten gaan. Maar vader Graafland had hemvoorbestemd om later het boerenbedrijf overte nemen terwijl Jacob liever schilder werd.Later zou hij hierover zeggen: &quot;Mijn vaderwilde daar niets van weten. Hij sloeg mij lie-ver allebei mijn benen stuk dan dat ik in dekunst zou gaan. Dat was in die tijd een groteschande'. Als hij dan toch iets met verfwilde doen, mocht hij als twaalfjarige jongenuiteindelijk naar de ambachtsschool.In die tijd was het geen vetpot en omdatJacob de jongste was, werden schoenen enkleding van de oudere broers doorgescho-ven. Zo ging hij lopend met proppen in deneuzen van zijn schoenen en een te lange jasnaar de ambachtsschool in de

Schoolstraatin Utrecht. Als jongen van een veehouderijwerd hij door zijn stadse medeleerlingen het'boertje van Vleuten' genoemd. Dat veran-derde snel toen ze zijn werk en inzet zagen.Na een driejarige opleiding kreeg hij op 1april 1919 zijn getuigschrift uitgereikt. Decijfers op die lijst logen er niet om want hijhad voor praktijk 'zeer goed'; voor vakteke-nen 'zeer goed': voor vormtekenen 'uitmun-tend' en voor de theoretische vakken 'zeergoed'. Gezin van Christiaan Graafland voor de pachtboerderij aan deTtiematerweg, nu Smalle Themaat. V.l.n.r. (half zichtbaar) Christiaan, Adrianus, Vader Graafland, Jacob,Moeder Graafland Christina, Engeltje. Staand achter de ouders is Arie. Op 27 april 1888 hertrouwde Christiaan met Alida Lijsbetha de Wit dieeen zuster was van de overleden Cornelia. Uit dat huwelijk zijnChristina, Engeltje, Arie, Adrianus, Josina Cornelia, Christiaan en alsjongste de latere schilder Jacob geboren. Vader Christiaan was, evenals zijn voorgangers, veehouder van beroep.Het gezin woonde op de Thematerweg bij de Enghlaan wat tot hetgrondgebied van Vleuten behoorde. Hij pachtte een boerderij van nota-ris Brouwer-Nijhof, die jagen als hobby had. Enkele keren per jaarkwam hij jagen en inde het pachtgeld van de boerderij. Jaren later ver-huisde het gezin

naar de andere kant van de weg waar de boerderijstond op het grondgebied van de gemeente Haarzuilens. Ook dezeboerderij stond op de Thematerweg en wel op huisnummer 97 wat nude Smalle Themaat is. Een begaafde leerling Jacob ging naar 'De School met den Bijbel' in de Schoolstraat wat nude Torenpleinschool is. Deze school is op 30 april 1907 opgericht. Alshoofd van de school werd H.J. Knoppers aangesteld, die toen 'boven-meester' werd genoemd. Door het bijzonder mooie handschrift vooreen jongen van die leeftijd, waarvan nog een schrift bewaard is geble-ven, en door de tekeningen kwamen Jacob's capaciteiten naar voren.Ook pastoor Ohl was hiervan op de hoogte. In de laatste klas van de Het fraai versierde getuigschrift van deambachtsschool uitgereikt op 1 april 7979. Tot ver in de twintigste eeuw was het gebrui-kelijk dat werkgevers van alle beroepsrich-tingen naar de school kwamen om te vragenof ze geen goede leerlingen hadden om bijhen te komen werken. Ook schildersbaas Boerderij aan de Thematerweg 97 geschilderd door Jacob. Links de var-kensstal waarvan een gedeelte later als schilderswerkplaats zou dienen.









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 10 van het Centraal Museum dat het bij het werkvan Graafland niet om kunst ging, zelfs in hetdepot van het museum was daarvoor geenplaats. Men vergat daarbij dat men geen aan-dacht had aan het vastleggen van een stukgeschiedenis en dat het hier om ambachte-lijke kunst ging. De schilderijen werden inpermanente bruikleen afgestaan aan deHistorische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens. Net als de eerste schilderijenuit 1915 in de pastorie van R.K. Kerk inVleuten is deze collectie een kostbaar histo-risch kleinood voor de vereniging waarvanook de huidige bewoners kennis kunnennemen. De huidige collectie van de histori-sche vereniging is slechts een klein deel vanhet totaal. Het zou aanbeveling verdienen alsalle schilderijen digitaal opgeslagen zoudenworden waardoor een goed visueel beeldbewaard blijft van het verleden van onzeoude gemeente Vleuten-De Meern.Jacob Graafland zal nog lange tijd in herin-nering blijven. Moeder Graafland-Stobbeheeft na het overlijden van Jacob in 1973,als herinnering, een gevelsteen in de zijgevelvan de woning aan de Utrechtseweg 39 latenaanbrengen. Hierop is te lezen dat hij van1903 tot 1973 hier heeft gewoond engewerkt. Authentieke

documenten Jacob was gefascineerd van de geschiedenis van onze omgeving. Alshij hoorde dat ze ergens met het slopen waren begonnen, liet zijn huis-schilderwerk onmiddellijk in de steek. Met zijn schildersezel ging hij oppad om de situatie met potlood op een met loodwit gegrond staal hard-board vast te leggen. Ook zette hij globaal de kleuren op.Thuisgekomen maakte hij daarvan onmiddellijk een schilderij. Als erdaarna iets nieuws in de plaats was gekomen werd dat ook geschil-derd. Hiermee was dan vastgelegd hoe de situatie was maar ook hoe De sloop van deze boerderij in de Schoolstraat nabij de Dorpsstraat was albegonnen en werd snel als herinnering vastgelegd. het later geworden is. Door al zijn werk heeft hij een verzameling werken aangelegd die voorde historische geschiedenis van onze omgeving bijzonder interessantzijn. Tot aan de bouw van het nieuwe gemeentehuis was er van de plaatse-lijke overheid maar weinig belangstelling voor zijn werk. Door de nieuw-bouw was er een subsidiepotje voor het verfraaien van het interieur.Door een tip van een inwoner gingen burgemeester Van der Heide engemeentesecretaris Zwartkruis eens polshoogte nemen. Zij kochten 27schilderijen die een plaats kregen in de gangen en kamers van hetgemeentehuis, Op 1 januari

2000 ging de gemeente Vleuten-De Meern over naarUtrecht of werd geannexeerd zo men wil. Dat hield in dat alle roerendeen onroerende goederen eigendom werden van de gemeente Utrechtwaaronder ook de schilderijen. Bij een inventarisatie vond de directie Als herinnering is deze steen in de zijgevel vanhet pand Utrechtseweg 39 aangebracht In de vorige aflevering is vermeld dat op zaterdag 12 april 2003 een expositie was georganiseerd over' Jacob Graafland en zijn werk'. Door onvoorziene omstandigheden kan deze tentoonstelling op genoemde datum geen doorgang vinden. Velen hebben de Vleutense schilder Jacob Graafland zo gekend, werkendin zijn atelier















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 17 sap. De kokosnoot gaf hij dan weg aan kinderen die voorbij kwamen.Ook at hij de kroppen sla zo rauw uit de grond zonder ze te wassen.Hij plukte al lopend een hele krop uit elkaar en at hem op. Toen hij eensop visite was bij de familie Verder, at hij de seringen uit de vaas op.Vlees mocht Marie Jongerius nooit braden. Dat werd gekookt zonderzout. Hij ruilde bij slager Mastwijk wel eens appels voor vlees. Marieheeft daar nog eens problemen mee gekregen. Dat kwam zo. Ze streekook de was voor mevrouw Tahsine en de familie Valkenstein. Omdat ergeen fatsoenlijk strijkijzer in Alenvelt was, bracht zij er een mee vanhaar schoonmoeder. Toen ze naar huis ging met dat ijzer in de tas, hadTahsine haar zien lopen. Later die dag vond hij het stukje vlees wel ergklein en de volgende morgen kreeg Marie op haar kop, want ze hadvlees meegenomen naar huis. Tahsine begreep niet dat als je vleeskookte, het erg kromp. Hij kon dan heel driftig zijn en dan moest jeoppassen want hij kon je zomaar gaan slaan. Daarnaast was het ooknog zo, dat Pouwlina 's avonds de gang overstak en gezellig bij defamilie Valkenstein at. Wat er overbleef was voor Tahsine, die dat laterweer beneden

opat. Hij bemoeide zich toen nooit meer met de familieValkenstein. Blijkbaar was er iets voorgevallen tussen Tahsine en Kees!Dan kon het natuurlijk wel eens gebeuren dat er niet zoveel eten overwas! Tahsine was een praktiserend moslim, wat inhield dat hij ramadanhield. Of hij ook regelmatig een moskee bezocht is niet bekend, alhoe-wel hij vaak werd gezien lopend naar Utrecht op een zeer vroeg tijdstipzo rond 6 uur 's morgens of in de trein. De ramadan vindt plaats in denegende maand van de Islamitische kalender. Deze loopt niet gelijk metonze kalender en daarom valt de ramadan steeds in een andere perio-de van het jaar. In deze maand mogen moslims niet eten, drinken,roken en seks hebben vanaf de dageraad tot zonsondergang. Hetvasten is voor moslims een ritueel godsdienstige verplichting. Vastenverdiept het spirituele leven, omdat er extra wordt gebeden en veelaandacht wordt besteed aan het opzeggen van koranteksten.Bovendien versterkt het de solidariteit met minderbedeelden, die geenof onvoldoende eten hebben. Het geldt in deze maand als extra ver-dienstelijk om aalmoezen aan de armen te geven. Als Tahsine ramadanhield, at hij de ene keer bijna niets en dan weer heel veel. Volgens som-mige Vleutenaren leefde hij dan enkel op

kokosnotensap. Hij sloot zichtijdens de ramadan op in een kamertje op zolder. Ook Pouwlina schreefhier een keer over aan Fortuyn Droogleever: &quot;De heer T. is alweder inafzondering in liet zolderkamertje goed ingepakt voor vocht en kou.&quot;Hij zat daar dag en nacht in een lotushouding met allemaal dekens omhem heen en at volgens Marie Jongerius alleen appels. Soms had hijzin in van die grote uitgegroeide snijbonen. Marie haalde dan de wittebonen eruit die ze dan voor hem moest koken. Ze mocht ze dan nietafgieten want hij at het als een soort soep. Soepzooi noemde hij dat.Overdag mocht hij helemaal niet eten, na zonsondergang wel en hijdeed dat soms zeer uitgebreid met een etentje bij de Chinees in destad. Piet Boeijen, Marie's verloofde, mocht wel eens mee. Eerst gin-gen ze in Utrecht uit eten bij Drakenburg op de Oude Gracht. Daar waspas een Chinees geopend. Een bijzonderheid in die tijd. Later gingenze ook wei eens naar Amsterdam. Ze liepen naar het station inBreukelen en namen daar de trein. In Amsterdam liepen ze door straat-jes en door smalle winkels, de ene kant erin en de andere kant er weeruit en zo kwamen ze bij een bepaalde Chinees. Tahsine bestelde danvegetarisch want daar at hij geen vlees. Hij nam dan iets van

bami enloempia en schepte een bord vol met een kop erop. Piet nam eengerecht met vlees en een biertje erbij, maar Tahsine nam altijd iets vanlimonade met koolzuur. En dan schepte hij nog eens zo'n bord op, maardat ging dan niet meer helemaal op. Na afloop zat hij vreselijk te boe-ren van het koolzuur. Een typisch Arabische eetgewoonte. Als je nietboerde, had het niet gesmaakt! Na de ramadan, tijdens het suikerfeest, vergeven moslims elkaar ook allerlei zondenen worden oude vetes bijgelegd. Het etenvan suiker geeft energie aan diegenen dielang hebben gevast, maar er is ook eenandere reden voor, in Turkije bestaat hetspeekwoord: zoet eten, zoet praten.Gemeenteontvanger Van Dijk vertelde ookdat hij eens de opbrengst van een houtver-koop moest gaan brengen en bang wasonheus bejegend te worden, omdat dieopbrengst niet veel was. Tahsine hield op datmoment net ramadan op zolder en was heelvriendelijk. Hij leefde trouwens meestal ergsober en vertelde een keer aan bezoek datdeze ascetische levenswijze er toe bijdroegdatje minder pijn voelde. Hij demonstreerdedat direct door een sinaasappelschil vlakvoor zijn ogen uit te knijpen waarbij het sapin zijn gezicht sprong zonder zelfs maar metzijn ogen te knipperen. Ook hield hij zijn vin-ger vlak

boven een kaars en brandde zichniet. Dit ging niet altijd op. Zo moest smidVan Dijk eens een kachel schoonmaken enverplaatsen waarbij Tahsine hem hielp. VanDijk zette toen per ongeluk de kachel opTahsine's tenen. Die gilde het uit van de pijn!Er waren ook momenten dat je dacht: watziet die kerel er vies uit. Dan schoor hij zichniet en had hij grote stoppels op zijn gezicht.Dan zag hij er echt armoedig uit met eenkamerjas en Turkse sloffen aan. Dan liet hijzich dagenlang niet zien en als je hem moesthebben stond hij je maar even te woord. Ookkinderen liepen dan maar gauw voorbij, wantsoms was hij wel in zijn theekoepel maar lietdan de deuren dicht. Misschien had dit ookte maken met de ramadan of andere mos-limgebruiken. In de winter was de theekoepelop slot en waren de luiken dicht. Veel kinde-ren dachten dan dat hij niet in Vleuten was,maar hij woonde dan gewoon in het grotehuis waar ze niet durfden te komen. Het proces Rooms-katholieke kinderen en volwassenenmochten, zoals eerder vermeld, van pastoorOhl geen omgang hebben met Tahsine. Hijverbood ze dat nadrukkelijk vanaf de kanselen instrueerde de juffrouwen en meesters opschool, dat ze de kinderen moesten vertellendat Tahsine niet te vertrouwen was. Voor eendeel werkte hij dat

zelf in de hand. OorDoornenbal herinnerde zich hoe zij Tahsine 'smiddags thee moest brengen in de hut in hetbos. Het was haar uitdrukkelijk verboden dehut in te gaan als hij er met kinderen was. Zemoest het blad met de thee altijd op eentafeltje in de tuin neerzetten, waar Tahsinehet zelf ging halen. Wat zich in de hutafspeelde, bleef zodoende voor haar een





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 19 zaken af. De familie Van Dijk kwam in 1931als huurders in de tuinmanswoning. De briefwaarin Pouwlina het &quot;keurige gezin Van Dijk&quot;toestemming verleende de tuinmanswoningte huren, kwam uit Den Haag. De kinderenVan Dijk raapten die herfst walnoten onderde boom voor hun huis, want de familie wastoch afwezig. Ook in de zomer van 1931waren Tahsine en Pouwlina er niet. Het jaarerop durfden de kinderen Van Dijk geennoten meer te rapen, want toen was de fami-lie weer terug. Na dit geruchtmakende pro-ces begonnen de problemen tussen de dor-pelingen en Tahsine grotere vormen aan tenemen. Men bleef hem argwanend bekijkenen begon hem te benadelen. Pouwlinaschreef op 15 februari 1932 het volgendeover de garagehouder die de Buick gestaldhad staan. Deze gebruikte de auto voor zich-zelf: &quot;Rijdende met den wagen over denKrochtdijk om niet Alenvelt voorbij tekomen.&quot; Tahsine had hem daarvoor tweekeer vergunning verleend maar nu maakte hijer een gewoonte van. Hij had het zelf gezien:&quot;Verleden zondag 14 februari was de Buickniet in de werkplaats.&quot; De chauffeur gebruik-te hem als taxi. Op 9 februari 1933

bestelde Pouwlina deauto om naar de notaris te gaan in Utrecht.Was ze toen van plan haar testament op temaken of een vroegere versie te veranderen?Ze had het al over haar testament gehad,zodra ze terug was uit Constantinopel in1923. In december 1933 schreef ze de vol-gende cryptische brief aan FortuynDroogleever: &quot;Daar wordt mij bij de over-gang van het oude in het nieuwe jaar eenekennisgeving toegezonden waaruit ik begrij-pen kan het oud bestaande en 'n modernewording met elkaar in overleg zullen komen.&quot;Sloeg dit soms op een nieuw testament? Hetwordt niet duidelijk uit de brief, maar dat wasmisschien ook haar bedoeling. Ook Tahsine,of wie dan ook, had op zo'n manier geenidee waar het over ging als hij soms dezebrief in handen kreeg. In december 1934werd het uiteindelijke testament opgemaakt.Cor Doornenbal was hiervan getuige.Tahsine was 's morgens vertrokken voor eenbezoek van een aantal dagen aan waar-schijnlijk Amsterdam. Hij had voor hij weg-ging Cor nog opgedragen niemand bij zijnvrouw toe te laten. Kort daarop vroegPouwlina aan Cor of ze met gezwinde spoednaar de notaris wilde gaan met een briefje envragen of hij nog dezelfde dag wilde komenen nog iemand meebrengen. Die middagkwam notaris

Onnen en bleef lange tijd mettwee getuigen op Pouwlina's kamer. Corbediende ze van thee en dergelijke. Toen ze schap voor kinderen geloofde eensklaps niemand meer Van al dat gelden die cadeautjes begrepen ze het nou wel. Nou...! Hij behoefde henniets meer te vertellen. Ze hadden hem door en zouden hun maatrege-len gaan treffen. De Egyptenaar, onbewust van hetgeen hem boven hethoofd hing, bleef zijn belangstelling voor de kinderen demonstreren,doch het dorp was eensklaps in dezelfde stugheid vervallen als waar-mede het hem had ontvangen. Erger, het dorp had de politie er ingehaald en voor het Gerecht had de Egyptenaar nu de eerlijkheid vanzijn bedoelingen te bewijzen. Daar werden dezelfde kinderen, waarme-de hij gespeeld had, als getuigen gehoord, doch daar ook verschenentoch getuigen, die niets dan goeds van den vreemden dorpsgenoot ver-mochten te vertellen. Deze intusschen had wel een sterk bewijs gekre-gen, hoe het in het leven verkeeren kan en hoe ver de dames Laster enRoddel het in dit leven kunnen brengen.&quot; Conflicten Pouwlina moet erg boos zijn geweest op de pastoor, die niet had ver-hinderd dat dit proces plaatsvond en op de Vleutense bevolking diehaar man niet accepteerde. Ze kwam wel degelijk voor

Tahsine op envond dat hij ten onrechte was beschadigd. Mede daardoor zal ze zostar zijn geweest in de conflicten die daarna rezen. De verkoop van dekerkbank kon nu helemaal vergeten worden maar ook andere zakenwerden op hun beloop gelaten. Zowel de familie Van Eijk als de familieEbskamp vroegen haar of ze een brug mochten bouwen over deVleutense wetering zodat ze niet zo'n eind om hoefden naar het dorp.Pouwlina weigerde dit halsstarrig omdat de brug dan uitkwam op haarreepje grond langs de wetering waarvan ze dan geen gras kon ver-pachten. Pas na haar dood zouden beide bruggetjes worden aangelegdmet onderdelen van de oude spoorbrug die toen werd vernieuwd. Boerderij Puntenburg in de jaren 50. Er werd wel een akkoord bereikt over de losplaats bij het spoor die ookop grond van Pouwlina lag. Voortaan zou de gemeente deze onder-houden en mocht iedereen er gebruik van maken.Tahsine had inmiddels een slechte naam in het dorp en Pouwlina en hijbesloten er een tijdje tussenuit te knijpen. Ze waren met tussenpozenlangdurig afwezig. Van de winter 1930-1931 is geen correspondentiein het archief. Waarschijnlijk handelde Fortuyn Droogleever zelf alle



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 20 weg waren zei Pouwlina uitdrukkelijk tegen haar dat ze liierover hele-maal niets mocht zeggen aan Tahsine. Er was niemand geweest in detijd dat hij van huis was. Cor, die medelijden had met &quot;mevrouw&quot; enbang was voor &quot;meneer&quot; deed wat Pouwlina had opgedragen en repteer nooit over. Hieruit blijkt wel dat Tahsine van het testament niets heeftgeweten. In 1938 moet Tahsine een bezoek hebben gebracht aanConstantinopel. Door de Turkse wet van 28 mei 1927 had Tahsine ompolitieke redenen de Turkse nationaliteit verloren. Kees Valkenstein lasalles over Turkije in de krant en vroeg Pouwlina in een van zijn brievengedateerd 21 juli 1938: &quot;Heeft het Turkse consulaat een beetje voort-gang gemaakt?&quot; Ze lazen in de krant over militaire manoeuvres in debuurt van Koerdistan. Verder schreef Kees: &quot;Van d/e amnestie lazen wijtotnogtoe in onze kranten niemendal.&quot; Er was blijkbaar sprake van datTahsine amnestie zou krijgen. Op 15 juli 1938 was de Turkse wet inwerking getreden waarbij Tahsine de Turkse nationaliteit weer zou her-krijgen. Toen hij zijn paspoort kreeg, moet hij gelijk op reis zijn gegaanom zijn familie en vrienden in

Constantinopel te bezoeken. Op 24augustus daaraanvolgend schreef Lena Methorst, die toen op Alenvelthuishoudster was, de volgende ansichtkaart aan de heer Tahsine inConstantinopel: &quot;Hartelijk dank voor uw kaart, 't Is een prachtplaatshoor, de hoofdstad van Turkije. U nog plezierige dagen toegewenst.&quot;De kaart toont geen spoor van een poststempel of postzegel.Misschien is hij meegegaan in een brief van Pouwlina naar Tahsine of ishij nooit opgestuurd. Op 25 augustus 1939 werd Tahsine de Turksenationaliteit voor een tweede keer ontnomen bij Ministerieel besluit.Derhalve is het aannemelijk dat hij daarna nooit meer is teruggeweestin Constantinopel. In oktober 1939 was er weer een conflict waarover Pouwlina haar rent-meester schreef. Tahsine was toen met de auto op weg naar Utrecht.De chauffeur werd door een vrachtauto, die vermoedelijk van een kwe-ker uit Vleuten was, gehinderd. De chauffeur wilde de vrachtauto inha-len maar deze ging zo midden op de weg rijden, dat ze er niet voorbijkonden. Pouwlina schakelde haar notaris in om inlichtingen in te winnenbij garage Honders die toen de chauffeur leverde, maar het geval werdnooit opgehelderd. Vechtpartij In december 1941 was er weer zo'n hetze aan het ontstaan, nugevoedt door een conflict

tussen Pouwlina en een pachter. Pouwlinaschreef haar notaris op 21 december het volgende: &quot;Er is eene onaan-gename gebeurtenis voor Mhr. Tahsine opgekomen, veroorzaakt doorhet opstoken van juffrouw [...}, die haar dochtertje aanspoort om doorandere kinderen voor mhr. T onbeleefde woorden te laten uitroepen enuitschreeuwen. Dit is door de kinderen van vijf families gezegd [...].Verleden vrijdag waren er reeds twintig a dertig aan 't schreeuwen.Mhr. is hierdoor zeer opgewonden en van streek, misschien kan er opeens iets jammerlijks gebeuren. Mhr. verzoekt beleefd of daar de recht-bank of hoogere politie geen einde aan kan maken.&quot; Pouwlina was dui-delijk bang voor het opvliegende karakter van haar man en ze vreesdedat hij er een geweld aan zou doen. Andersom kwam ook voor zoals deheer Chris Graafland verhaalt. Hij begint zijn herinneringen aan Tahsineals volgt: &quot;Ga maar recht zitten en volg het verhaal: De Turk was eenvreemdsoortig mannetje en zijn naam was volgens de overlevering:Hassan Tahsine Iscora en vermoedelijk getrouwd met mevrouw VanBijlevelt, die een nogal kapitaalkrachtige mevrouw was en bezitster vande wijde omgeving en diverse boerderijen etc. Mevrouw Van Bijleveltliet zich nimmer zien, behalve achter de

gordijnen in het grote huis datAlenvelt genoemd was en dat ook op het hek stond aan de voorkant.De Turk, die zeer gebrekkig Nederlands sprak, was gemiddeld onge- schoren en zijn haar stond meestal rechtop,was eigenaardig gekleed, zat tijdens de'ramadan met een soort juten zak over zijnhoofd heen ergens in dat grote huis in eenhoekje te mediteren en bouwde in de loopder jaren een geheimzinnige sfeer op die ervoor zorgde dat o.a. ik altijd aan de linker-kant van de weg liep naar school toe als ikvoorbij het huis van de Turk moest en datwas minimaal twee keer per dag. En hoekwam dat nou: in het bos van de Turk, had hijeen onderkomen gemaakt in de vorm vaneen hut, helemaal belegd met allerhandesoorten oosterse kleden, dierenvellen, uitge-holde kokosnoten en wat al niet meer was,en de Turk probeerde altijd met snoepjes kin-deren in de hut in het bos te krijgen, waar-mee hij dan zat te praten. Doch de oudersvan de kinderen dachten daarvan het hunneen poogden altijd maar weer om hun kinde-ren te dwingen niet in het bos te gaan, wantdaar zouden volgens hen, rare dingen gebeu-ren. Nou dat wisten wij dan allemaal en ikspreek nu over de periode van 1940-1945,maar ja, snoepjes en fruit watje zo maar krij-gen kon in het bos bij de Turk, die soms aanhet

hek aan de weg stond met een schaalmet de lekkerste snoepjes om de kinderente lokken om met hem mee te gaan het bosin, was natuurlijk erg verleidelijk, dus wij gin-gen dan wel eens met vijf of zes stuks kin-deren tegelijk, stiekem met de Turk mee omons te laten verwennen met de meest lekke-re snoepjes, appels, peren, noten etc. enverder sprak hij dan alleen tot ons, maarmeer ook niet, dus wij vonden het eigenlijkonzin en gingen dan zo af en toe de moedweer bij elkaar rapend om toch maar weerdat geheimzinnige bos in te gaan.Zo wordt het dan 1944, om precies te zijn23 juni 1944 en dan wordt de familieGraafland verblijd met de geboorte van zoonJaap en die krijgt eigenlijk al vrij snel temaken met flessenvoeding uit een glazenzuigfles, doch die dingen kunnen stuk gesto-ten worden en dan, op vermoedelijk zondagde 23e juli 1944 gaat de laatste zuigflesstuk en moet mijn vader naar de gebroedersVan Eijk op het Torenplein om een paar nieu-we zuigflessen te halen en mijn vader zoudan gelijk eens kijken waar of ik bleef, wantik moest zondags naar de zondagschool toemaar ik kwam niet thuis op tijd, hetgeen watonrust teweegbracht bij mijn ouders, dusvader zou zoon Christiaan op gaan zoeken.Zogezegd, zogedaan, om het wat kort tehouden, ik zat mooi bij de

Turk in hetgeheimzinnige bos vijgen te eten (waar deTurk ze weg haalde was een raadsel in dietijd, maar hij had ze en daarmee uit) en kon









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 24 het onverschrokken besluit in de bank vanAlenvelt te gaan zitten. Toen ze bij anderemensen werkte, mocht ze ook op hun plaatszitten als ze zelf niet gingen dus waarom zouze dat nu niet doen. Ze deed de deurtjesopen en ging breeduit zitten op de geelplu-chen kussentjes pal voor kerkmeesterEbskamp, nota bene een pachter vanPouwlina, die daar natuurlijk niet blij meewas. Ook in de nachtmis, toen ze met eenzusje van Piet naar de kerk ging, namen zeplaats op de bank voorin. Maar niemanddurfde er iets van te zeggen. Pouwlina overleed op 28 februari 1947. Inhet volgende nummer zal ik dat uitgebreidbehandelen, gevolgd door alles wat daarnagebeurde met betrekking tot Tahsine en haartestament. het jaar kwam notaris Droogleever met haar praten over die boerderij-en en dan had ze een mooie wollen jurk aan en was haar haar netjesgedaan. Ze had van dat rossige haar en ze was altijd een beetje schuw.Op het laatst was het een lelijk mensje, een gedrochtje met een heellelijk gebit.&quot; Marie had ook het idee dat Pouwlina bang was voorTahsine. Hij kon vreselijk tekeer gaan boven en als Marie dan bij haarkwam voor een boodschap, stond ze als een schuw vogeltje in

dedeuropening. In januari 1944 was Kees Valkenstein met zijn vrouw Jo uit Den Haagnaar Vleuten verhuisd. In mei 1944 gingen ze inwonen op huizeAlenvelt. Ze betrokken de kamers rechtsboven. Zij bleven er tot 1945.Pouwlina had in al die jaren sinds ze met Kees naar Constantinopel wasgeweest, contact met hem gehouden. De vriendschap met Noten (Ij De citaten in dit artikel komen uit het fami-liearchief van de familie Van Bijlevelt dat wordtbewaard in Het Utrechts Archief, met uitzonde-ring van de brief van de heer Chris Graafland. Bronnen Het Utrechts Archief, Familiearchief van de familie Van Bijlevelt. Archief Van Bijleveltstichting, Utrecht. Albert Lemmens Jr., Andries van Batenburg en de Pauselijke Zouaven, Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens, Jaargang 5, nummer J, maart 1985. Dirk van Dijk, Aantekeningen over &quot;de Pruik van Alenvelt&quot;. Chr. Graafland, Brief aan K.B. Nanning, d.d. 25-7-1988. Vonnis van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht no 990/1951, Collectie J.P Jansen, Haarzuilens. Gesprekken Interview door de heer K.B. Nanning in 1989 met de heer en mevrouw P.N. Boeijen- Jongerius. Marie Jongerius met Tahsine, waarscliijnlijl< zomer 1945 of 1946.Foto collectie P.N. Boeijen. de familie Valkenstein moet een van

de weinige vreugdes in haar late-re leven zijn geweest. In die tijd stond de kerkbank van Alenvelt nog in vol ornaat vooraan inde kerk. Marie had altijd moeite een plaatsje te vinden, omdat in deoorlogsjaren de kerk zo vol was. Op een keer toen ze weer van haarplaats was verdreven omdat de huurster op kwam dagen, nam Marie Interviews door de schrijfster in de jaren2001-2002 met de dames W.P.A.T.M. Kager-Harbers, S. Oostrum-van der Horst, T.Scholte, de heren W. van Eijk, D. van derGugten, A.J. Jansen, J.P. Jansen en de heeren mevrouw A.M. Sprong-Versteeg.









Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 28 Door Veronique Voorn-VerkleijDE PERIODE 1947 TOT HEDEN Pouwlina van Bijlevelt, een levensbeschrijving 3 (slot) In de vorige twee delen heb ik het leven van Pouwlina van Bijlevelt beschreven. Dit deel gaat over haar dood enbegrafenis, haar testament, de stichtingen die daaruit voortvloeiden en het proces dat Tahsine begon om de erfe-nis toch te krijgen. De begrafenis zelf was een sober gebeuren.Er werd geen uitvaartmis gehouden. ZowelPouwlina als Tahsine zullen daar geen prijsop hebben gesteld. De kist werd vanuit dezaal in een zwarte lijkkoets gedragen, diewerd getrokken door twee paarden voorzienvan oogkleppen en zwarte kleden. Er wasniemand van de kerk bij aanwezig. De stoetwerd geleid door notaris FortuynDroogleever en de begrafenisondernemer enging rechtstreeks over de weg van het huisnaar het kerkhof. Daar werd de kist ondergrote belangstelling van de dorpelingen inhet graf bijgezet. Jos van Dijk, die vaak mis-dienaar was bij uitvaarten, was een van debelangstellenden en heeft aan het graf staan-de Tahsine in zijn gebroken Nederlands hetvolgende horen zeggen: &quot;Jammer, jammer,immer afgelopen.&quot; Er waren vrijwel geengenodigden die in huize Alenvelt

gelegenheidkregen Tahsine te condoleren. In de plaatselijke krant verscheen het vol-gende artikeltje: &quot;Begrafenis Mevr. Tahsine-van Bijlevelt. Onder groote belangstellingvan plaatsgenooten vond Dinsdagmorgen debijzetting in het familiegraf plaats van Mevr.Tahsine-van Bijlevelt, eigenares van &quot;HuizeAlenvelt&quot;. Na een kortstondige ziekte is zij inden leeftijd van 77 jaren overleden. Slechtsbegeleid door haar echtgenoot, notarisFortuyn Droogleever en de fam. Valkenstein,werd de kist, welke gedragen werd doorenkele huurders en gevolgd door pachtersals slippendragers, op zeer eenvoudigewijze ten grave gedragen. Zoo eenvoudig enteruggetrokken als zij heeft geleefd, is zijheengegaan. Notaiis Fortuyn dankte voor debetoonde belangstelling.&quot;(3) Naar alle waarschijnlijkheid werd er geenbidprentje ter nagedachtenis aan Pouwlinagedrukt. Dit was in het dorp niet bekend,getuige de brief die Mina Hoogendoorn, eenvroegere huishoudster van Pouwlina, aanFortuyn Droogleever schreef: &quot;Zeer gestren-ge heer, ik zou u zoo gaarne iets willen vra-gen aangaande mevrouw Tahsine. Zooals uweet ben ik zeven jaren dienstbaar bij haargeweest. Zij was voor mij een gelieft per-soon, ook zij had veel met mij op, dat kon ik De dood van Pouwlina Pouwlina overleed na een korte ziekte op 28

februari 1947 in huizeAlenvelt te Vleuten. Ze werd sober opgebaard in een hoek van de grotezaal zonder kaarsen of bloemen. Daar konden haar huurders, pachtersen personeelsleden afscheid van haar nemen. Tahsine stuurde de vol-gende rouwcirculaire rond: &quot;Heden overleed tot mijn diepe droeflieidmijn geliefde echtgenote mevrouw Pouwlina Petronella Jotianna OdiliaTahsin-van Bijlevelt. De bijzetting zal plaatstiebben op dinsdag 4 maart1947 om 11 uur in tiet familiegraf op de R.K. Begraafplaats te Vleuten.H. Ta/is/n Iscora. Vleuten 28 februari 1947 Huize Alenvelt.&quot;(l) ZodraPouwlina was overleden veranderde de titel van Tahsine van: &quot;Bey&quot; in:&quot;Iscora&quot; waaruit we mogen aannemen dat deze titel iets met zijnweduwnaarschap te maken had. In het &quot;Liber defunctorum&quot;, hetbegraafboek van de Willibrordparochie, staat Pouwlina vermeld als zijn-de overleden op 28 februari 1947 en begraven op 4 maart 1947 in deleeftijd van 77 jaar, zonder het Heilig Oliesel te hebben ontvangen. Bijde opmerkingen staat het volgende: &quot;getrouwd civilitair met Tafisine(mofiammedaanj eigen grafkelder gebruikt omdat dat stukje gronddoor haar vader niet aan de kerk was geschonken toen hij het hele ter-rein voor kerk, kerkhof en pastorie schonk. Toestemming van

Mgr.Kardinaal de Jong (per telefoon).&quot;(2) Er is dus overleg gepleegd tussenpastoor Beutener en de kardinaal of Pouwlina wel op het kerkhof mochtworden begraven. Door de kerk werd zij door haar huwelijk metTahsine, dat niet kerkelijk was gesloten, als moslim beschouwd enmocht zij dus eigenlijk niet op het R.K. kerkhof begraven worden. Nahet bestuderen van de stukken, moest de kardinaal tot de conclusiezijn gekomen dat het graf van de familie Van Bijlevelt geen eigendomwas van de kerk, waardoor ze eigenlijk niet op het R.K. kerkhof werdbegraven, maar op eigen terrein. Een bizarre constructie, maar voorde kerk kwam het wel handig uit. Pouwlina's laatste wil, begraven wor-den in het familiegraf te Vleuten, kon worden uitgevoerd zonder dat ditconsequenties had. Het familiegraf van de familie Van Bijlevelt-le Brun op de R.K.-begraaf-plaats te Vleuten, februari 2001, foto van de schrijfster.

















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 36 door J.H.P. Heesters ROND DE VLEUTENSE KERK « Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (15) In deze serie zijn bijna alle wijken de revue gepasseerd. De laatste complete wijk is die rond de Vleutense katho-lieke kerk. In principe liep hier in het verleden de voornaamste verbindingsweg van Vleuten naar Utrecht waarvande naam meerdere keren veranderd is. Juist in deze wijk zijn naar belangrijke burgers van de gemeente Vleutenvan de vorige eeuw straatnamen genoemd. jaar 1633 aangegeven. Vanaf 1802 zijn in dearchieven van de Historische Vereniging tal-rijke akten over transport, inventaris, boe-delscheiding en successie te vinden.Duidelijk is ook dat er een link bestaat metde hofstede Alenvelt die eigendom was vande familie van Bijlevelt. BOTTENSTEINWEG Deze weg is genoemd naar kasteel Bottenstein dat langs de VleutenseWetering stond. Deze moet ongeveer op de plaats gestaan hebbenwaar nu het pand Stationsstraat 44-45 is en waar mogelijk nog restan-ten van de fundering te vinden zijn. De stichtingsdatum van het kasteel is niet bekend maar de oudste brondateert uit 1469. In dat jaar beleende Frederik Utenham, die heer vanDen Ham en Bottenstein was, zijn oom

Jan Utenham met het kasteel.In 1832 staat het kasteel nog ingetekend op de kadastrale minuut-kaart. Het is verder niet precies bekend wanneer het kasteel afgebro-ken is, wel dat in 1930 op die plaats, in de huidige Stationsstraat, eenlandhuis is gebouwd. Op 23 maart 1936 is het uitbreidingsplan door degemeenteraad goedgekeurd zoals in de wegenlegger wordt vermeldl.De bestaande weg heette toen 'Weg over Bottenstein' maar een nieu-we weg kon, door de oorlog, niet aangelegd worden. Op 9 september1946 kwam het onderwerp voor een verbindingsweg tussen de Sta-tionsstraat en de toenmalige Utrechtseweg, wat nu de pastoor Ohllaanis, weer aan de orde. Op voorstel van Burgemeester er Wethoudersbesloot de gemeenteraad van Vleuten op 10 oktober 1946 de nieuweweg de naam Bottensteinweg te geven2. Tevens werd besloten de brugover de Vleutense Wetering de Bottensteinbrug te noemen. Op 23december 1965 werd door de gemeenteraad besloten om de weg tot7 meter te verbreden en te voorzien van een gesloten asfaltdekS. Puntenburg vanaf de Pastoor Ohllaan in hetnoorden. Uit 1818 dateert een inventarisatieakte vande Vleutense pastoor Paulus Bijlevelt die erf-genaam was van hofstede Bijlevelt. Op 28december 1818 krijgt hij, als erfgenaam uitde

boedelscheiding van de inventarisatie, 6morgen land op Themaat4. Van 17 januari1821 is een successieakte5 en van 24 juli1826 weer een boedelscheiding6. In alleakten tot 1893 spelen de hofstedenAlenvelt, Hinderstein en Puntenburg een rol.Door de ruilverkaveling, gedurende de jarenvijftig van de vorige eeuw, verliest boerderijPuntenburg zijn agrarische functie. Alhoewelde hoofdvorm intact gebleven is, is dezesindsdien ingrijpend verbouwd.In het gemeentearchief van Vleuten is nietgevonden wanneer de straatnaamPuntenburg door de gemeenteraad is vast-gesteld. Gelet op de oude geschiedenis vandeze weg is het niet uitgesloten dat ditgebeurd is tijdens de vergadering van 14januari 1954 na de samenvoeging van devroegere gemeenten Oudenrijn, Velthuizen,Vleuten en Haarzuilens. Tijdens die vergade-ring zijn alle straatnamen gelegitimeerdwaarbij men toen echter de straten vanVeldhuizen is vergeten. Bottensteinweg vanaf de Stationsstraat in tiet westen. PUNTENBURG Deze doodlopende weg loopt vanaf de Pastoor Ohllaan over deVleutense Wetering naar de boerderij Puntenburg die in het verleden viaeen oprit ook vanaf de Stationsstraat bereikbaar was.De geschiedenisvan deze boerderij gaat terug tot de Middeleeuwen want op de voor-gevel in de richting van de

Vleutense Wetering is met muurankers het



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 37 Utrechtseweg Voordat in de jaren dertig het Amsterdam-Rijnkanaal werd gegraven,bestond er een doorgaande weg vanaf de noordwestelijke kant vanUtrecht richting Vleuten. Op de 'Caerte van de Vrijheid der StadtUtrecht' van 1539 staat deze weg al aangegeven en wordt 'DeVleutensche Dijck' genoemd. Tot 1850 worden, tot aan de huidigeHervormde Kerk, de namen 'Vlueterdyck' en 'Den Vleutensen Dijk' opoude kaarten vermeld. Op kaart van J.H. Kips van 1850 blijkt dat deweg vanaf Utrecht tot aan de tol Alenvelt 'Vleutensche Weg' heet envanaf die plaats tot aan de sluis bij 't Hoog 'Achterdijk' wordt genoemd.Nadat in 1855 de spoorlijn Utrecht - Gouda was aangelegd, werdentwee bochten in de weg aan de zuidzijde van de spoorlijn, vanaf boer-derij 'Den Hoet' tot aan het huidige benzinestation en bij Hof ter Weijderechtgetrokken. Ook doorsneed de spoorlijn de weg gelegen tussenHuis Vleuten en de tol Alenvelt. Op 23 juni 1925 besloot de gemeenteraad van Vleuten om het wegge-deelte vanaf de R.K. Kerk, de huidige pastoor Ohllaan, tot aan degemeentegrens bij boerderij Den Hoet 'Utrechtseweg' te noemen?. Hetverlengde hiervan horende bij de gemeente Utrecht kreeg de naam'Verlengde Vleutenseweg'. Als

gevolg van de aanleg van de genoemde spoorlijn werd ook deEnghlaan doorsneden en voorzien van een overgang met klaphekken.Door de ruilverkaveling in de vijftiger jaren werd deze overgang opge-heven en het zuidelijke gedeelte van de Enghlaan aan de Utrechtsewegtoegevoegd. In 193? werd de Utrechtseweg, die tot dan toe een grind-weg was, geasfalteerd. Tijdens de raadsvergadering van 21 december 1971 werd besloten omde Utrechtseweg te reconstruerenS. Dit hield in dat de Utrechtsewegvanaf de spoorwegovergang 'de Tol' tot aan de gemeentegrens metUtrecht nabij boerderij Den Hoet verbreed zou worden. In verband methet toenemende fietsverkeer werd aan beide zijden van de weg eenfietspad van 1 meter breedte aangelegd. De huidige Utrechtsewegloopt vanaf Den Hoet tot aan de spoorwegovergang bij De Tol en gaatvervolgens over in de Hindersteinlaan. Alenveltpark In 1952 kwam een bejaardencentrum met een 25-tal woningen voorouderen gereed. Omdat het complex verschillende toegangswegenvanaf de vroegere Utrechtseweg zou krijgen, kon de huisnummeringdaar niet onder plaatsvinden. Er moest daarom een nieuwe straatnaamkomen. Omdat voor het gebouw een groot grasgazon gepland was, viel Willibrordpad vanuit het westen. tijdens de raadsvergadering de

naam'Willibrordpark'. De achterliggende gedachtewas dat Sint Willibrordus, de grondleggervan Christendom en beschaving in ons landwas. Ook was de gemeente Vleuten en derooms-katholieke kerk al eeuwen onderbescherming van deze heilige geplaatst. Deburgemeester gaf de voorkeur aan de naamAlenveltpark omdat deze bij de bevolkingingeburgerd was maar ook omdat de grondvan het bejaardencentrum behoorde tothuize Alenvelt en gekocht werd van de VanBijleveltstichting. Alenvelt was voorheengelegen in de voormalige buitenplaatsHinderstein en werd in de loop van de 18e en19e eeuw van een hofstede met herenkameromgebouwd tot een apart herenhuis metdaaromheen een bos en tuinen. Dit alles wasvoorheen eigendom van de familie vanBijlevelt. Het pand is in 1976 afgebroken.Met algemene stemmen besloot de gemeen-teraad op 28 december 1950 aan de betrok-ken plaats de naam Alenveltpark te geven9. Willibrordpad Ongetwijfeld vonden enkele raadsleden datSint Willibrordus, die al eeuwen lang debeschermheilige van Vleuten was, op de eenof andere manier in het stratenplan vanVleuten moest worden opgenomen. Dezesituatie deed zich voor toen een wandelpadter hoogte van het Alenveltpark naar despoorwegovergang De Tol werd aangelegd.Dat pad lag tussen de

toenmaligeUtrechtseweg, nu Pastoor Ohllaan, en deVleutense Wetering. Op 28 juli 1961 besloot de gemeenteraaddit wandelpad de naam Willibrordpad tegevenlO. m fff' !» ^^cu&- it. ^ Pastoor Ohllaan Pastoor Ohl is meer dan veertig jaar eenhardwerkende priester van de SintWillibrorduskerk in Vleuten geweest. Naastde geestelijke belangen behartigde hij ook Alenveltpark vanaf de Pastoor Ohllaan in het zuiden











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 42 overlast van de voorgaande jaren was ontstaan, verholpen. Er moetenin die jaren enkele duizenden soldaten betrokken zijn geweest bij deaanvoer van eiken-hout, basaltbrokken en grind uit ver afgelegen stre-ken en bij de verwerking van deze materialen in oeverconstructies,wegbeschoeiingen en plaveisellagen. Om dit alles in goed banen te lei-den, moeten er op veel plaatsen bijzondere logistieke faciliteiten zijngeweest, zoals losplaatsen en bouwdepots. In de wijk Veldhuizen is in1998 een loskade opgegraven, die blijkens jaarringonderzoek tussen93 en 125 een rol moet hebben gespeeld bij de grote bouw-cam-pag-nes aan de limes. Maar ook bij het normale onderhoud aan de weg kwa-men zulke voorzienin-gen van pas: elk jaar moesten bouwploegen van-uit de omliggende castella vervallen weggedeelten oplappen, kuilendichten, beschoeiingen herstellen, en onderhoudswerken die tot in de19e eeuw werden verricht aan de kaden en dijken van de Nederlandsepolders.etc. Misschien is er niet eens zo'n groot verschil met de jaar-lijkse schouw en onderhoudswerken die tot in de 19e eeuw werden ver-richt aan de kaden en dijken van de Nederlandse polders. Het rivier-landschap vroeg ook

om bijzondere voorzieningen op het gebied vanwaterbeheer. Een goed voorbeeld is de moerasbrug, die enkele hon-derden meters ten westen van het schip is opgegraven in 1998. Deze20 m lange paal-constructie fungeerde als een doorlaat in het wegli-chaam, zodat overstromingswater naar het lagergelegen achterlandkon blijven afvloeien. Een ander opvallend voorbeeld zien we in derivierbocht bij het schip. Hier vonden in de 2e eeuw diverse rivierdoor-braken plaats. De Romeinen hebben enkele van de hierbij gevormdedoorbraakgeulen laten bestaan en enigszins beschoeid, omdat zij ken-nelijk een noodzakelijke uitlaatklep vormden bij hoogwater in de rivier.De limes-weg werd er waarschijnlijk met een brug overheen geleid.Door deze en andere ingrepen groeide de grenszone hier uit tot eenbonte aaneenschakeling van dammen, duikers, bruggen en beschoeiin-gen. Een militaire corridor Het onderzoek in Leidsche Rijn heeft duidelijk gemaakt dat deRomeinse grens in deze streken veel meer behelsde dan een reekslegerkampen verbonden door een weg. De limes langs de Oude Rijnwas een militaire corridor, een kwetsbare bundel van voorzieningen ophet gebied van transport, logistiek en watermanagement. Dit vroegnatuurlijk om bijzondere vormen van beheer, bewaking en

communica-tie. Drie jaar geleden kwamen de eerste aanwijzingen dat er behalve decastella kleinere militaire posten langs de grens lagen. Op het terreinvan de gemeentewerf in Vleuterweide werden in het jaar 2000 ver-spoelde resten gevonden van een in steen uitgevoerde wachtpost uitde periode ca. 150-250 na Chr.. Toen al kwam de gedachte op aan eenwachttoren, bedoeld voor observatie- en communicatietaken. Vorig najaar werd dat vermoeden onver-wacht bevestigd toen enkele honderdenmeters westelijker aan de Zandweg een hou-ten wachttoren uit het midden van de Ieeeuw werd ontdekt. De beelden en verhalenvan deze opgraving gingen de hele wereldover: de oudste wachttoren van Noordwest-Europa, de eerste die vrijstaand aan deNeder-landse limes was opgegraven, deenige tot nu toe waarvan houten restenbewaard waren gebleven - het was allemaalwaar! De opgraving leverde spectaculairedetails op, die bij eerdere wachttoren-opgra-vingen in het buitenland meestal onduidelijkwaren gebleven. Zo werden in de diepe spits-gracht rond de toren aangepunte palen aan-getroffen. Samen met een lichte vlechtwerk-palissade moest dit de toren een weerbareuitstraling geven. De wachttoren bij de Zandweg zoals deze erca. 50 na Chr uit zag (Reconstructie

KeivinWilson, Ridderkerk). Een piepklein militair huishouden Wachttorens werden bemand en onderhou-den vanuit de omliggende castella. Perwachtperiode werden ca. 4 man naar eenpost gedetacheerd. Deze zaten daar danvermoedelijk een paar dagen achtereen,kookten er hun eigen maaltijden en sliepener ook. Ondertussen draaiden zij in een strakschema hun wachtroosters. Bij veel torensbevond zich op de begane grond eenhaardplaats; zij waren allemaal ook uitgerustmet een complete keukeninventaris. Omdatde wachters voor een aantal dagen gedeta-cheerd werden, namen ze uit het castellumeen graanrantsoen mee en daarnaast ookvers en gedroogd vlees, olie en wijn of bier.Maar ze hebben het menu ter plekke aange-vuld, zo blijkt uit het onderzoek in LeidscheRijn. Het onderzoek aan de wachttoren vande Zandweg heeft veel etensresten opgele-verd. Hieruit blijkt dat de torenwachtersvooral inheemse graansoorten als gerst enemmertarwe aten en dat zij hun menu rijke-lijk aanvulden met riviervis. Bij de toren vande gemeentewerf waren eerder al vier Impressie van de loskade die in 1998 is opgegraven in de Veldhuizen.Deze voorziening fungeerde als overslagplaats tijdens de grote bouwcam-pagnes aan de limes-weg tussen ca. 90 en 125 na Chr (Keivin

Wilson,Ridderkerk).













Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 48 door J.H.P. Heesters HISTORISCHE WEGEN IN VLEUTEN Onze straatnamen, oorsprong en betekenis (16) In de meeste afleveringen van deze serie is aandacht besteed aan de oorsprong en betekenis van straatnamen inde verschillende wijken van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Het gevolg van deze keuze is dat som-mige wegen nog niet aan de orde zijn gekomen. Het gaat dan om straten die niet tot een wijk behoren of in eenbuitengebied liggen. Daarbij komt ook nog dat deze straten van grote historische betekenis zijn. Haarpad Het woord 'Haar' is een veldnaam waarondereen begroeid terrein wordt verstaan. Globaalligt het huidige Haarpad op het hoogste deelvan de noordelijke uitloper van de stroomrugvan de voormalige Oude Rijn. In het verleden was dit pad een verbindingtussen de verschillende ridderhofsteden enin de 11e eeuw een kerkepad van de bewo-ners van De Haar naar de toen rooms-katho-lieke en nu hervormde kerk in Vleuten. Overde aanleg van een doorlopend pad wordt ineen ordonnantie van 1621 vermeld: ' Itemvoorts vant hoff ter Weyde off salt voors.sandpadt geleyten onderhouden wordenover het gemene voetpat naar Vlueten overhet kerckhoff aldaer en voorts

naer de Haertoe'. Hieruit blijkt dat het Haarpad deel ginguit maken van een weg van Utrecht naarKockengen. Tot in onze eeuw zou hetHaarpad een zandpad blijven. Op de kaart van landmeter HendrickVerstraeten van 1624 staat het ' Zandpadtna de Haer' ingetekend. Ook op de NieuweCaerte van de Provincie Utrecht van 1700wordt dit pad nog als 'out Sand Padt' ver-meld. Het is niet duidelijk waarom hier hetwoord 'out' is vermeld. Opvallend is dat hetpad op de kaart van P. Ketelaars van 1769niet meer wordt genoemd en alleen met eenstippellijn is ingetekend. Tot die tijd toewordt steeds over een Zandpadt of SandPadt gesproken. Op een topografische kaartvan 1873 wordt het 'Haarsche pad' vermeld.Ook in de wegenlegger van de gemeenteVleuten van 1854 wordt over het'Haarschepad' gesprokens. |n de wegenleg-ger van de gemeente Vleuten van 29augustus 1908 blijkt dat het 'Haarpad loo-pende van het dorp Vleuten tot aan hetgedeelte van de Eikslaan' nog steeds eenzandweg is*. Over het resterende gedeeltenaar de Haar wordt in de wegenlegger vanHaarzuilens niets meer vermeld omdat datals weg naar het kasteel vervangen wasdoor de Bochtdijk.Eeuwenlang is het Haarpad een smal zand- 't Hoog De naam van deze weg is ontstaan door de hoge ligging van dezebuurtschap op

de stroomrug van de vroegere Oude Rijn. Het was eendeel van de weg van Vleuten richting Harmeien. De naam 't Hoog werd in het begin van de 18e eeuw nog niet gebruikt.In oude akten is alleen over de grond van de heer van Hamme geschre-ven. De naam 't Hoog komt voor het eerst voor op 6 april 1779 bij de'Waarschouwingen van de Wel. Ed. Heeren Watergraaf en HogeHeemraden des Waterschaps van Heijcop, genaamd de Lange Vliet'.In de beginperiode kon men 't Hoog vanuit het noorden bereiken via deHamsteech, de huidige Hamlaan. Na aanleg van de spoorweg in 1856 was deze weg bereikbaar via eenonbewaakte overweg. Tijdens de ruilverkaveling werd in 1959 dezeoverweg opgeheven, 't Hoog is toen via de nieuw aangelegdeVleuterweideweg bereikbaar geworden. Op 29 juli 1957 is de naam 'tHoog officieel door de gemeenteraad vastgesteldi.In de geschiedenis van de gemeente Vleuten neemt deze buurtschapeen bijzondere plaats in. De reden daarvoor is, dat daar in 1714, tij-dens de reformatie, een nieuwe rooms-katholieke kerk is gebouwd. Ineen oude akte van 16 augustus 1719 wordt de bouw vermeld. Daarinstaat vermeld; 'dat den gemelten heer Cornelis van Wijkerslooth metcommunicatie (=overleg) en concurrentie (=met medewerking) van dekerkmeesters in der

tijd in den Jaare 1714, omtrent de Ridder-hoff-Stadt den Hamme en op grond van den heer van Hamme, ten dienstevan de voorschreve gemeijnt gebouwd heeft een kerkhuys'2.Op de kaart van P. Ketelaar van 1769 staat die 'Roomsch kerk' aan de'Roomsen Kerkweg' ingetekend. Ook op de kaart van J.H. Kips uit 1850wordt de 'R.C.kerk' en op de gemeentekaart van J. Kuypers uit 1868de 'R.K. kerk' vermeld. Na de bouw van de nieuwe neogotische kerkaan de huidige pastoor Ohllaan is de kerk op 't Hoog in 1887 afgebro-ken. 't Hoog ca. 1958













Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 54 gebruiksduur van een aantal jaren zal deze ton dan ook niet voor 1350 in de grond terecht zijn gekomen (afbeelding 4). De grachten moeten dan ook (kort?) na het ingraven van de ton zijn aangelegd. Naast de ton is bij het opgraven van de grachten, met name uit de noordelijke daarvan, veel materiaal geborgen, waaronder een kleine zil- verschat bestaande uit veertien munten. Naast bouwmateriaal werd Het enige dat na de grondige sloop van hetcomplex resteerde was een sloot die preciesde westelijke gracht en daarmee ook derestgeul van de Oude Rijn markeerde. Ookdit laatste spoor verdween toen voor debouw van de boerderij van familie Van Schipin 1958 de sloot werd gedempt. Hoe heeft het gebouw eruit gezien? Aangezien de sloop in de vijftiende eeuwzeer grondig is uitgevoerd, hebben de arche-ologen geen muren of funderingen of zelfsuitbraaksleuven aangetroffen die een goedereconstructie mogelijk maken. Bovendien ligtde huidige boerderij voor een groot deel opde plaats van het oude middeleeuwsegebouw waardoor niet alle sporen kondenworden opgegraven. Ondanks de wat schaarse gegevens is hettoch mogelijk om aan de hand van de aan-getroffen bouwmaterialen een

globale recon-structie van het gebouw te maken.Wat van de uit kloostermoppen opgetrokkenmuren rest is een grote hoeveelheid puinbestaande uit kleine fragmenten van stenenen veel mortel (afbeelding 7). Voorzichtig wordt de noordelijl<e gracht leeg gegraven. Op de achtergrondis de boerderij van Jan van Schip zichtbaar ook een grote hoeveelheid rood- en grijsbakkend aardewerk en steen-goed gevonden (afbeelding 5). In de ten zuiden van de boerderij opgegraven gracht werd een dikkelaag mortel aangetroffen die duidelijk in verband met de afbraak vanhet gebouw gebracht kan worden. De nog bruikbare kloostermoppenzijn ter plekke schoongemaakt waardoor er een grote hoeveelheid mor-tel op het terrein is achtergebleven. Voordat de grachten werden gegraven, stond ter plaatse van het voor-terrein vermoedelijk al een hooiberg. Kort na het graven van de grach-ten lijkt een tweede hooiberg op het voorterrein te zijn gebouwd. Naastde hooibergen zijn nog diverse andere, niet allemaal even goed te dui-den, sporen aangetroffen (afbeelding 6). In het tweede kwart van de vijftiende eeuw is het gebouw om nog onbe-kende redenen tot en met de laatste kloostermop afgebroken. De date-ring van de sloop verklaart waarom het gebouw niet op oude kaartenstaat afgebeeld. De oudste

kaarten van dit gebied dateren immers uitde tweede helft van de zestiende eeuw. De opgraving in volle gang. Op de voorgrondis het puin zichtbaar dat over is van de stenenmuren. Op de achtergrond ligt de huidigeboerderij. De overige, halve en complete, klooster-moppen zijn vermoedelijk na de sloopergens anders opnieuw gebruikt. Een anderen beperkt onderdeel van het bouwmateriaalzijn geglazuurde daktegels. Dit zijn de voor-lopers van de gewone dakpan. Het dak vanhet gebouw was dus bedekt met daktegelsen mogelijk zelfs voor een deel met leisteenwaarvan een paar fragmenten met gatenvoor de spijkers getuigen.Dat de bewoners rijker waren dan gemiddeldblijkt onder ander uit de vondst van eentegeltje waar in geel slib een aantal Franselelies is aangebracht. Dit soort tegels wor-den alleen in vloeren van grote stenengebouwen aangetroffen zoals kerken,claustrale huizen en kastelen. Bij opgravin-gen rond kasteel Nijevelt zijn bijvoorbeeld Een schematische plattegrond van de opgraving. Aan de onderzijde vande tel<ening ligt de Groenediil<. De donker gekleurde gracht ligt om eenstenen gebouw, zichtbaar als donkere rechthoek, en twee hooibergen aande bovenzijde. Het terrein met de twee hooibergen wordt in het middenafgescheiden van het stenen gebouw door middel

van een korte gracht.







Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 57 Henk Moll bij de Chrysanten op de koudegrond. Bij elke plant stond een stokje. Op deachtergrond de perenbomen. Foto ca. 1955.) Wisselteelt in de druivenserres. Na de druivenoogst werden hier de cycla-men in bloei getrokicen. Foto ca. 1950.) Oorlog Op 12 februari 1940 werd zoon JacobHendrik, roepnaam Jaap, geboren. In meivan dat jaar brak de Tweede Wereldoorloguit. Omdat Jaap nog klein was, weet hij zichalleen nog wat te herinneren van de laatstejaren zoals het bombardement op de spoor-weg, waarbij de familie schuilde in de kelderonder de schoorsteen. Ze leden geen hon-ger want er was volop groente en fruit. Welmoest er zuinig geleefd worden. Er werdentoen naast de cyclamen ook primula'sgeteeld en behalve groente ook aardappelenen tabak. De tabaksbladeren werden in dedruivenserres gedroogd. Dan kwam er eensigarenmaker uit Utrecht die de bladerensneed, met een pot lijm de sigaren lijmde enze dan in sigarenklemmen liet drogen. Deeigenbouw sigaren vonden gretig aftrek.Jaap hoorde later wel eens van zijn oudersdat er mensen op de kwekerij kwamen dieechte sigarenliefhebbers waren. Dan kon hetgebeuren dat, hoewel zo iemand hongerhad, hij toch liever sigaren

nam dan bloem-kool. Of zijn vrouw dat ook kon waarderen,betwijfel ik. Naast bloemkool kwamen demensen uit Utrecht ook spinazie e.d. kopen.Later ruilden Jaaps ouders ook veel groentevoor bijvoorbeeld kaas. Tot 1944 werden dekassen verwarmd met cokes. In de honger-winter was er niets meer om te stoken. Jaapherinnert zich de bevrijding nog goed, voor-al het wittebrood en de vlaggetjes. Na de oorlog kwam de teelt weer op gang.De kassen werden eerst gestookt op huis-brandolie. Vanaf 1960 ging de tuinderij overop zware stookolie en in 1970 op aardgas.De ketel kon daarvoor eenvoudig wordenaangepast. Er kwamen alleen nieuwe gas-branders op. Gas was een enorme verbete- Vervoer De produkten gingen allen naar de bloemen- en groenteveiling. In eer-ste instantie ging de groente met een platte schuit via de sloot langsde kassen naar de Alendorperwetering die achter boerderij de Hoed ophet Amsterdam-Rijnkanaal of Merwedekanaal ? uitkwam. Van daar werdop Utrecht geboomd. Voor de oorlog hadden de meeste tuinders zelfeen boot. Later hadden deze boten een buitenboordmotor. Nog laterkwam bode Goes met een vrachtwagen de groenten ophalen. De bloe-men gingen vroeger per bakfiets. Ze waren lichter en konden zo snel-ler ter plekke zijn. Eerst was het een

bakfiets die moest worden aan-getrapt. Later een bakfiets met motor die nog tot in de jaren '50 dienstdeed. In de jaren '60 werden de bloemen door de bloemenveiling zelfopgehaald en later door transportbedrijf Aatjes uit Mijdrecht. Daaroverkunnen Jaap en Nely ook verhalen. De vrachtauto's werden al maar gro-ter en hoewel het pad vrij breed was, konden ze op het laatst de draainiet meer maken en pakten ze de punt van het dak van de garage weleens mee. De bloemenveiling werd eerst op Paardenveld gehouden enverhuisde later naar de Croeselaan waar ook de groenteveiling zat.Eind jaren '50 ging de bloemenveiling naar de Steenovenweg waar laterWickes zat en in de jaren '70 kwam hij aan de Utrechtseweg in Vleutenin het hartje van het tuinbouwgebied. Chrysantenoogst. VInr: Bedrijfsleider Huib Veenhof, hulp in de huishou-ding Bep Mandjes, Rut Niessen, Henk Moll. Onder: Hannes Verhoef en DikAltena. Foto 1949.)



















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 A?U Meern besloot het gemeentebestuur op 14 januari 1954 de PrinsesBeatrixlaan in Vleuten te hernoemen in Esdoornlaan'o. Deze naam istoen gekozen omdat langs de weg esdoornbomen zijn geplant. JOHANNITERWEG Hof ter Weijdeweg Deze weg is genoemd naar Hof ter Weijde,een kasteelachtig gebouw zoals dat te zienis op een 18 eeuwse gravure naar een teke-ning van Jan de Beijer uit 1744.De oudste datering van deze hof is van 1310waarbij het gaat om een geschil over eenstuk land bij Woerden tussen de ridders ende gebroeders Van der Mije. De Johannieterswaren toen al beheerders van Hof ter Weijdewat tot het verzorgingsgebied van hetCatharijne Convent in Utrecht behoorde.De boerderij lag aan het zandpad langs deVleutense wetering, waar een brug deingang aan de noordkant was. Later werd deboerderij bereikbaar vanaf de Utrechtsewegen vanaf 1856 via een overweg over despoorbaan. Deze plaats is aangegeven opde Nieuwe Caerte van de Provincie vanUtrecht van Bernard de Roy uit 1696. Hetmoet in die tijd een grote boerderij zijngeweest met 145 morgen = 125 hectaregrond gelegen tussen Den Engh in het wes-ten en De Hoet in het oosten. Een

grootgedeelte hiervan werd gebruikt voor het ver-bouwen van graan en koolzaad voor(lamp)olie. Ook was een gedeelte bestemdvoor de grote veestapel. Esdoornlaan vanaf Alendorperweg (noorden) De Johannieterorde is de oudste geestelijke ridderorde die in het hos-pitaal van Sint Jan in Jeruzalem in 1023 is gesticht. De oprichterswaren kooplieden uit Amaifi die de orde stichtten ten behoeve van pel-grims. Rond 1099 maakte Gerardus als overste van deze orde met zijnbroeders hier een geestelijke orde van. In 1118 kreeg de orde een mili-tair karakter om het christendom tegen de Turken te verdedigen. Doorhet opdringen van de Turken moest deze zetel achtereenvolgens ver-plaatst worden naar Akko, Cyprus, Rhodos en ten slotte naar Malta. In1530 stond keizer Karel V dit eiland in soevereiniteit aan de orde af.Sindsdien spreekt men over de Maltezerridders. In 1758 werden deridders door Napoleon van het eiland verdreven en via Triest komt dehoofdzetel in Rome waar deze nog steeds gevestigd is. In de loop vande eeuwen is de orde ingedeeld in provincies c.q. afdelingen. Tijdensde Reformatie onderging de orde grote veranderingen. Zo ontstaat inhet Duitse Brandenburg een protestantse richting en in Nederland werdin 1909 een Commanderij van de

Johannieterorde op initiatief van prinsHendrik opgericht. Aanvankelijk was dit de Orde van St. Jan, maarwordt sinds 1958 de Johannieterorde in Nederland genoemd. Derooms-katholieke Maltezerorde bestaat in Nederland sinds 1911. Lidvan deze orde zijn mannen die behoren tot een geslacht dat in de man-nelijke lijn afstamt van een stamvader die 150 jaar geleden tot de adelbehoorde. In onze gemeente zijn de vroegere Johannieters ook actief geweestwant zij waren bijv. beheerders van Hof ter Weijde dat tot het verzor-gingsgebied van het Catharijne Convent van Utrecht behoorde. Rond de jaren twintig werd een deel van de huidige weg aangelegd omenkele tuinbouwbedrijven te ontsluiten. Tijdens ruilverkaveling in detweede helft van de vorige eeuw werd de huidige weg aangelegd oplandbouwgrond. Toen de weg een naam moest krijgen, stelde eenraadslid voor om deze naar de Johannieters te vernoemen. Zijn argu-ment hiervoor was dat deze ridders in vroegere jaren hun landbouw-producten van de tuinders hadden betrokken. Zijn voorstel werd doorde gemeenteraad overgenomen en op 17 december 1956 werd denaam Johanniterweg vastgesteld^. Johanniterweg vanaf 't Zand (westen) Tijdens de ruilverkaveling in de tweede helftvan de vorige eeuw is de

huidige Hof terWeijdeweg aangelegd. Aan het oostelijkeinde kreeg deze een verbinding met deUtrechtseweg en het westelijk uiteinde werdaangesloten op de Kantonnale weg bij DeTol. Op 29 juli 1957 is de naam voor deze wegdoor de gemeenteraad vastgesteldi2.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2003. - Dl.23 ^ (>B Na 1939 verdwenen de laatste resten van de buitenplaats die eenbelangrijke rol in het dorpsleven van Oudenrijn heeft vervuld. Niet isgevonden wanneer de naam Tjepmaweg door de gemeenteraad vanVleuten-De Meern is vastgesteld. C.H. Letschertweg Om de Rijksstraatweg te ontlasten en te verbeteren, mede in verbandmet de zeer onveilige situatie voor veel fietsers, is deze weg aange-legd. C.H. Letschert heeft zich, als verantwoordelijk gedeputeerdevoor de wegenzorg, bijzonder voor het tot stand komen van deze wegingezet. Hij heeft het voorstel bij gedeputeerde staten van Utrecht gedaan omde weg te kunnen aanleggen wat uiteindelijk in 1987 gerealiseerd is. In onze provincie is het een goed gebruik om dergelijke belangrijke pro-vinciale ontsluitingswegen een naam te geven. In 1986 deden provin-ciale staten van Utrecht aan het gemeentebestuur van Vleuten - DeMeern het verzoek om de nieuwe weg, de S20, te noemen naar deheer C.H. Letschert die toen oud-lid van Gedeputeerde Staten vanUtrecht was. Overeenkomstig het verzoek werd de naam van de wegvanaf het verkeersplein Hooggelegen in Utrecht tot aan deRijksstraatweg in De Meern, voorgelegd aan de

gemeenteraad. Op 10maart 1987 werd de naam C.H. Letschertweg vastgesteld^^. Tenslotte In 1995 stelde de heer Joost Kits Nieuwenkamp, als lid van de straat-namencommissie van de gemeente Vleuten-De Meern, voor om de oor-sprong en betekenis van de straatnamen van onze gemeente vast teleggen. In overleg met de Historische Vereniging Vleuten, De Meern,Haarzuilens is toen besloten de straten te beschrijven die, na de grens-correctie door de gemeente Utrecht, tot het gebied van Vleuten-DeMeern behoorden. Voorlopig zouden de wijken Het Weer, Nijevelt II enIII buiten beschouwing blijven omdat de namen van de straten in dezewijken niet van historische betekenis zijn. Van de straatnamen in De Tolwaren in het tweede nummer van 1994 al korte omschrijvingen gepu-bliceerd. De namen voor de nieuwe wijk Veldhuizen waren toen nog nietaan de orde. Over de enige historische naam Milan de Visconti isgeschreven in het boekje 'Langs de Oude Rijn' op pagina 87 en later ineen artikel in het derde nummer van 1998 van dit blad. In de loop van deze serie reageerde Klaas B. Nanninga, ook een mede-werker van ons verenigingsblad, over de schrijfwijze van de straatnaamBottensteinweg. Alhoewel deze naam nu in alle publicaties, zelfs vanoverheidswege, en

zelfs van gebouwen zo wordt vermeld is deze bena-ming niet juist. Het moet Bottestein zonder &quot;n&quot; zijn waarover in het eer-ste nummer van ons blad in september 1981 is geschreven. Onder detitel 'Bottestein, een verdwenen ridderhofstad' heeft hij zijn onderzoekgepubliceerd. Jammer genoeg is in de jaren daarna de naamBottenstein ingeslopen. Alhoewel hij op al deze benamingen, ookschriftelijk reageerde, is de juiste naam nooit op de juiste manierweergegeven. Jammer!!!! Om een project van dergelijke omvang te beginnen, was eerst een uit-gebreid literatuuronderzoek nodig. Talrijke boeken waaronder 'Vleuten-De Meern, geschiedenis en bebouwing' zijn doorgnomen en alle rele-vante informatie genoteerd. Ook krantenknipsels bij de HistorischeVereniging en de vele krantenverslagen van de gemeenteraden vanVleuten, Oudenrijn, Veldhuizen en Haarzuilens en ander informatiefmateriaal zijn doorgenomen. Verder ook de oude uitgaven van 'Onze gemeente'. Tot dit onderdeel behoorde ookhet bestuderen van oude kaarten en platte-gronden van 1599 tot 1991. De volgende stap was het archiefonderzoek.In het gemeentearchief van Vleuten-DeMeern zijn alle aanwezige notulen van de viervroegere gemeenten en de aanwezigewegenlegers gelezen. Interessant

was deachtergrondinformatie die vermeld was als-mede de genomen raadsbesluiten. Ook hetarchief van de Historische Vereniging waseen goede informatiebron waaronder degetransscribeerde akten van de collectie vander Poel. Omdat de Historische Verenigingbeschikt over microfilms van de archievenvan de dorpsgerechten in het UtrechtsArchief kon ook daarvan gebruik gemaaktworden. Voor zover nodig is bij oudere bewonersinformatie ingewonnen of zijn de gegevensop juistheid gecontroleerd. Met alle gevonden gegevens konden daar-mee zeventien afleveringen van onze straat-namen, oorsprong en betekenis wordengeschreven waardoor deze voorgoed zijnvastgelegd. Bronnen Hv Archief Historische Vereniging RbVM Raadsbesluit Vleuten-De Meern RbO Raadsbesluit Oudenrijn GaV Gemeentearchief Vleuten 1. Hv 2GA695 2. HV 2GC2327 3. RbV 23-06-1925 4. RbVM 31-01-1958 5. RbV 280 6. GaV 2428 7. RbV 13-04-1939 8. RbO 27-04-1951 9. RbO 12-10-1951 10. RbVM 14-01-1954 11. RbVM 17-12-1956 12. RbVM 29-07-1957 13. RbVM 16-06-1956 14. RbVM 29-07-1957 15, RbVM 10-03-1987































Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



