












Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 159 december 1983 De Predikstoel De predikant, die aan zijn preek bezigwas toen de Fransenin 1672 op zijn&quot;houten broek&quot; schoten, moet Ds Bar- tholdus van Hattem zijn geweest. Hijwerd beroepen in Maart 1671 en beves-tigd op 25 Juni 1671. Hij overleed op 20Oktober 1711. Preekstoelen waren al bekend in de 15eeeuw, maar werden pas algemeen in de16e en 17e eeuw tengevolge van hetvoorschrift van het Concilie van Trente(1545 - 1563) dat aan de preken meeraandacht diende te worden besteed.In de 16e eeuw bestond de preekstoel uitdrie delen; de voet of makelaar, de kuipen het klankbord. In de 17e eeuw werdde voet vervangen door figuren, bv. vierengelen, evangelisten, enz.. Later ver-smolten de drie elementen waaruit depreekstoel is opgebouwd en werdenoverwoekerd door loofwerk. Onze preekstoel (afb. 10), die volgens de&quot;geheym-schryver&quot; in 1614 in gebruikwerd genomen, stamt inderdaad uit dietijd op grond van stijlkenmerken. Dekuip is gebeeldhouwd in eiken en ver-sierd met renaissance-motieven: half-zuilen met cannelures, bekroond doorkapitelen met voluten. De bogen op depanelen verraden Utrechtse invloed. Opde schildhouders op de hoeken zijn

ver-moedelijk vroeger de wapens geschil-derd geweest van de schenkers; enig ar-chivalisch bewijs ontbreekt echter totnu toe. Getuige de hier en daar aanwezi-ge verfresten is het meubel zeker ooit ge-of beschilderd geweest.De leuning van de trap is vermoedelijk eind 17e eeuws op grond van de barokkebalusters. De treden zijn van recentetijd. De kansel is voorzien van een geelkope-ren lezenaar, terwijl tegen de trap eengeelkoperen houder voor een doopbek-ken zit geschroefd. Beide zijn 17e eeuws.Een tweede, identieke lezenaar,oor-spronkelijk ten dienste van de voorle-zer, kreeg een moderne voet en vond eenplaats op de tafel in het liturgisch cen-trum. Van enige beschadiging, door de &quot;ge-heym-schryver&quot; aan de &quot;Franschen&quot;toegeschreven, kon ik geen spoor ont-dekken. Het Orgel Onze &quot;geheym-schryver&quot; meldt deaanwezigheid van een restant van eenoud orgel uit 1599. Het is nauwelijksdenkbaar dat in dat jaar in de Vleutensekerk een orgel kan zijn aangeschaft;daarvoor waren de tijden toen te woelig.Evenals elders in het Nedersticht kwamde reformatie in Vleuten moeizaam opgang. De katholieke pastoor HendrikWillems van Segvelt, in 1565 door hetkapittel van Oudmunster aangesteld,bleef tot in 1611 in Vleuten werkzaam,zich daarbij gesteund

wetend door dekatholiek gebleven kasteelheren in deomgeving. Op St Marcusdag van het jaar 1567werd de kerk gebeeldstormd door de (afb. 11) Het orgel soldaten van Brederode, die echter naarhet schijnt meer uit waren op kostbaar-heden (vanwege hun achterstallige sol-dij) dan dat zij het op de uiterlijke teke-nen van het katholicisme hadden voor-zien. In 1593 was de kerk althans nogvol &quot;geschilderde beelden en outaeren&quot;en de pastoor was nog in het volle genotvan de pastoriegoederen.Het ging in het Sticht tijdens de refor-matie ook anders toe dan in het westenvan ons tegenwoordige Nederland. Zowerd bij de Unie van Utrecht van 23 Ja-nuari 1579 aangaande de religie bepaalddat in Holland en Zeeland slechts de ge-reformeerde godsdienstoefening werdtoegelaten en de andere gewesten vrijwaren zich al of niet aan de religievredete houden, mits niemand om zijn geloofwerd vervolgd. Er worden uit die eerste jaren wel predi-kanten vermeld: Lichtenbergh 1583,Goosen Picard 1588, Jan van Doesburg1589, Tilman Jansz. 1590, Dick Tho-masz. van den Goude 1598, RombertFeonius 1603 en Floris Gerritsz. vanEns die in 1607 van Houten kwam. Zijhadden het moeilijk en het aantal lidma-ten was niet groot; Het bewoog zich inde tweede helft van 17e eeuw tussen de De preekstoel

(afb. 10)










