




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




