
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 Parochie van den H. Willibrorduste Vleuten. Vleuten vond ik het eerst vermeld in het jaar 1228, toenPaus Gregorius IX bevestigde de bezittingen van het kapittelvan Oud Munster te Utrecht, o.a. in Vleuten gelegen. ^) De parochie Vleuten, toegewijd aan den H. Willebrordus enbehoorende onder het kapittel van Oud Munster, bestondreeds in de XIII eeuw, want op 4 Mei 1267 vermaakte Lambert,kanunnik van Oud Munster en officaal van Utrecht een jaar-lijksche rente van 12 ponden uit zijn goederen in de parochieVleuten gelegen, aan het kapittel, om daarvoor zijn memoriete houden.&quot;') De nog bestaande oude toren dateert uit de XIII eeuw. In de kerk was een vicarie en een altaar ter eere van denH. Antonius, waaraan Hubertus van Themaat op 3 Febr. 1301bepaalde goederen vermaakte, waarvoor jaarlijks op het St.Antoniusaltaar H. Missen moesten gelezen worden. ^) Ook was er in de

kerk een Maria-altaar, waarop in 1471 eenO.L. Vrouwebroederschap werd gesticht. Het doel van deze Broederschap was de onderlinge eens-gezindheid en vriendschap aan te kweeken en te bevestigen. Om dit te bevorderen bevatte het reglement eenige bepalin-gen, waardoor op de aller eerste plaats het geestelijk elementnaar voren werd gebracht, waardoor de broeders en zustersrond het altaar werden samen gebracht. Op lederen Zondagmoest na het bidden van de Getijden van den dag een H. Misworden gelezen op het O.L. Vrouwe-altaar voor de levende enoverledene broeders en zusters, waarna de priester, zooalszulks toen gebruikelijk was, memorie moest houden, n.I. opde graven der overledenen bidden de ,.Miserere&quot; en ,,de Pro- 1) Brom. Regesten. No. 783. ^) Brom. Regesten. No. 1630. ^) Dodt van Flensburg. Archief. Il, 276.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 fundis&quot;. Ook moest op lederen Woensdag een gezongen H.Mis worden opgedragen eveneens voor de levende broedersen zusters en evenals boven een memorie worden gehouden. Vervolgens moest ieder jaar op een bepaalden dag eenbroedermaaltijd worden gehouden, waaraan alle leden ver-plicht waren deel te nemen, en die niet kwamen moesten evengoed hun aandeel betalen. Den volgenden dag moesten allenter kerke komen, waar dan een vigilie van negen lessen moestworden gehouden met negen brandende kaarsen, waarna eenrequiem voor de overleden broeders en zusters moest wordengezongen. De pastoor ontving daarvoor twee en de vicaris ende koster ieder een stuiver. Daarna moesten de twee procu-rators, die het beheer voerden, hun jaarrekening doen. Tevenszal men een nieuwen procurator voor den aftredende verkie-zen, en dan eerst zal de maaltijd worden gehouden. Voor

denmaaltijd waren ook eenige regels vastgesteld; wie gedurendeden maaltijd woorden krijgt met een anderen broeder of zusterkan door den procurator buiten de broederschap gesloten wor-den met een boete van drie Fransche gouden schilden, bene-vens zijn aandeel in de kosten van het loopende jaar. Mochtde twist tot een gevecht uitbarsten met messen, kannen, stoe-len enz. dan verbeuren de schuldigen ieder drie schilden alsboven en vervallen in de kosten der verpleging van hen, diegekwetst mochten zijn. Ten slotte moest bij overlijden voor ieder lid een requiemworden opgedragen, welke een maand na den sterfdag moestgeschieden. De Broederschap verkeerde echter reeds vrij spoedig in be-krompen omstandigheden, zoodat joffer Aleyt, weduwe vanJhr. Berend van der Haer drie morgen land kocht, welke deBroederschap bezat en schonk deze 3 April 1523 weer aan deBroederschap terug, onder de verplichting, dat ten eeuwigedage op lederen Maandag op het O.L.

Vrouwe-altaar een H.Mis moest gelezen worden en voorts drie jaargetijden met vi-gilie op den 2en, 3en en 4en Zondag in de Vasten voor dezielerust van Jhr. Daem van der Haer, diens gemalin en kin-deren. Op 7 Maart 1568, nadat 's jaars tevoren de kerk was ge-beeldstormd en geplunderd, vernieuwde men de oorspronke-lijke stichtingsoorkonde, welke veel door den tijd had geleden. Doch de tijd was niet gunstig, om de Broederschap tot een









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 door het kapittel van Oud Munster te Utrecht als pastoor teVleuten was aangesteld, op zijn post en was hij hier nog in1593 in het volle genot van de pastoriegoederen ,,ende doetgroote verstooringe in den kerckedienst met heymelick tetrouwen. De kerck leyt geheel in 't wilt ende is nog vol ge-schilderde beelden en outaeren.&quot; ^) Gelukkig bleef pastoor van Segvelt tot in Mei van 1611 voorVleuten behouden, met het gunstig gevolg, dat het katholiekgeloof in aller harten bleef leven. Vleuten is alzoo nooit zonder priester geweest. In den aan-vang vonden zij bescherming en onderdak bij de katholiek ge-bleven kasteelheeren van Uten Ham, de Hegge in Themaat enanderen. Immers op de Synode van 1612 te Utrecht gehoudenklaagde de ,,kerckedienaer van Vleuten, dat Joncker Uyten-ham een paep hield op zijn huys onder decksel zijn kinderente laten leeren, ende ondertusschen door de pauselijke exer-citien 't

volck seer vant gehoor des goddelijcken Woords ver-vreemde, dat van gelijcken deselve exercitien opt huys Nij-veld onderhouden werden tot groot afbreuck van de religie. ^) In 1634 werd Jhr. IJsbrand van Ravenswaay, heer van deHegge in Themaat en van het Huis ,,den Eijk&quot; op zijn huis aanhet altaar, waar hij de H. Mis diende, overvallen, gewond enstierf. ^) Joannes van Aelst te Utrecht geboren in 1573 en baccelierin de godgeleerdheid werd in 1628 pastoor te Woerden, waarhij een kommervol bestaan had, vanwaar hij dan ook vertroken in 1631 pastoor werd te Vleuten. Hij hield zijn verblijf ophet kasteel Vleuten, dat destijds het eigendom was van dekatholiek gebleven jonkers van Schoordijk van Rijnauwen,doch hij kerkte ook op het kasteel de Ham van Jhr. JohanUtenham van Wanroy. Tevens bediende hij ook Harmeien,Spengen, Kockengen en de Meern. Hij vestigde de statie op't Hoog, een goed eind buiten Vleuten. Hij bleef hier tot zijndood, welke in 1673 voorviel te

Utrecht, waar hij toevalligvertoefde. *) Joannes van den Eijnden, een Utrechtenaar, volgde hem op,die hier 31 Dec. 1700 overleed. &quot;) 1- 2' Hist. Gen. Bijdr. en iMeded. VII, 247. Reitsma en v. Veen. Acta Prov. en Part. Synoden, blz. 340. =) Arch. Aartsb. Utr. XXV, 269.4) Arch. Aartsb. Utr. X, 187, 188; I, 425.<*) De Katholiek. 1872, II, 255.
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