












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.




