
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.


















