
Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 66 Johan Ludolph van Rhenen, vicaris te Vleuten,paap op Den Ham en redder van de Cunera-relieken door Casper Staal In het begin van de zeventiende eeuw werd een poging ondernomen het Utrechtse platteland te calviniseren. Maar veelbewoners van Stichtse kastelen doen niet mee aan die nieuwlichterij. Bij hen vinden rondtrekkende priesters onderdak.Het huis Den Ham bij Vleuten is zo'n rooms bastion. Op een aan Onze Lieve Vrouw gewijd drieluik, afkomstig uit datkasteel, staat de paap op Den Ham afgebeeld. Hij blijkt Johan Ludolf van Rhenen te heten. Drieluik met de LaudusMarianae. Op het middenluikMaria met het Christuskind.Op het linker luik Johan vanWanroy Utenham en zijnvrouw Margaretha deRrouxelles en vijf van hun kin-deren, S. Jan de DOper en deheilige Margaretha. Op hetrechter luik Johan Ludolphsz.van Rhenen, S. Jan deEvangelist en de H. Cunera.Utrecht, Nicolaes van Borculo(?), ca. 1615. MuseumCatharijneconvent, inv. nr.ABM s 109. Drieluik In het Museum Catharijneconvent bevindt zich een triptiek dat als hoofdonderwerp de 'Laudes Marianae' heeft..Het middenpaneel vertoont de Moeder Gods met het kind op de arm. Zij vertreedt de

duivel in de vorm van een draak en is voorgesteldals de apocalyptische vrouw, bekleed met de zon en staande op de maansikkel. Rond haar hoofd zweven twaalf sterren (Openb. 12:1).Zo is zij de vervulling van de belofte die God aan Adam en Eva deed in het Paradijs na hun zondeval. Sprekend tot de slang zei God: 'Ikzal vijandschap scheppen tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en haar kroost en dat zal u de kop verpletteren' (Gen. 3:15).Boven Maria's hoofd houden twee engelen met zegepalmen een kroon. Vanuit de hemel heft God de Vader zegenend zijn hand op en tus-sen de Vader en Maria met haar goddelijke Zoon zweeft in de gedaante van een duif de Heilige Geest. Rondom Maria zijn in medaillonstwaalf van haar eretitels afgeschilderd.





Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1997. - Dl.17 68 Themaat stichtte toen een vicarie op het altaar van Sint Nicolaasen legateerde tien morgen land op Themaat aan dat altaar'&quot;. Laterwerd de vicarie voor de helft verbonden aan het altaar in de huis-kapel op Den Ham. In een brief van juli 1606 berichtte JacobBool, kanunnik van het kapittel van Sint Marie te Utrecht, aan deapostolisch vicaris Sasbout Vosmeer over de Nicolaas vicarie.Hij schreef hoe, lang geleden, in het begin van de burgeroorlog,de vicarie op het Sint Nicolaasaltaar in het Huis Den Hamvacant was door het overlijden van Balduinus Clivius(Boudewijn van Kleef). De heer van Utenham, Johan sr., devader van Johan jn, had als patroon van deze vicarie zijn oudstezoon Frederik benoemd om, naar hij zei, de vicarie te redden vanconfiscatie. Toen Frederik in 1586 voortijdig overleed, wees hijzijn volgende zoon Johan jr. (onze Johan) voor deze functie aan,hoewel deze op dat moment nog minderjarig was, namelijkongeveer zeven jaar. Johan jr. had de vicarie bijna zestien jaar inzijn bezit, tot hij op 6 februari 1602 met Margaretha deBrouxelles in het huwelijk trad. Omdat hij - als leek - niet zelfdemis had kunnen lezen, had hij uit de inkomsten van de

vicarie,groot 80 gulden, twee maal per week door een andere priestereen mis laten lezen. Na zijn huwelijk deed Johan jr. afstand vanzijn vicarie ten behoeve van zijn jongere broer. Aangezien hij indeze periode de vicarie in bezit had gehad niettegenstaande eenaantal kerkrechtelijke onregelmatigheden, zoals een te jongeleeftijd, zijn niet-clericale staat, en een benoe ming met voorbij-gaan van de kerkelijke autoriteiten, verzocht Johannes jr vanWanroy Utenham bij monde van kanunnik Bool hiervoor vergif-fenis. Hij verzocht bovendien om, nu zijn broer volgens geruch-ten in Hongarije was omgekomen&quot;, gedurende vier jaar devruchten van de vicarie (125 gulden) te mogen aanwenden voorhet herstel van de altaarornamenten, die in de tijd van Brederodewaren geroofd en verwoest. Na die vier jaar ( 1610) zou hij eengeschikte persoon als vicaris aanstellen'^. Ruim een halve eeuwlater, in 1673, wordt in een inventaris van pastoriegoederen ditaltaar weer genoemd wanneer pastoor Johannes van Aelst overtien morgen land opmerkt: 'gefundeert aan den outaer van St.Nicolaes tot Vleuten in de kerck''^. Als we deze gegevens over de vicarissen van de Nicolaas-vica-rie in een schema zetten ontstaat het volgende beeld: Het Mo IIP Vi^v. vvxs.. Gezicht op het dorp

Vleuten met de oude WilHbrordkerk.Tekening door H. Spilman, ca. 1780. RAU, Top. Atlas nr. 984. telde. En aan het slot van zijn artikel: 'Onbekend bleef ook deidentiteit van de priester op het rechterbinnenluik van de triptiekdie de kinderen Van Wanroy Utenham les gaf Was hij het wel-licht die de bijbelse allegorie 'godt gheeft die wasdom' [op de zil-veren schotel, CS.] bedacht?'^. Terecht bracht Dirkse dit Maria-triptiek uit het begin van de17de eeuw in verband met de Onze Lieve Vrouwebroederschapdie in 1471 in de kerk van Vleuten gesticht was, waarbij deUtenhams een belangrijke rol speelden^. Toen, na de beelden-storm op Sint Marcusdag (25 april) 1567 door drie vendels sol-daten van Hen drik van Brederode, die op weg waren van Vianennaar Amsterdam, de Vleutense parochiekerk voorlopig werdovergedragen aan de calvinisten, bleef, zo weten we, de broeder-schap bestaan. Zij zette haar activiteiten min of meer in hetgeheim voort op Den Ham, welks adellijke (of volgensBuchelius: semi-adellijke) familie het oude geloof trouw bleef.Het middenpaneel van de triptiek is dan ook geheel aan OnzeLieve Vrouw gewijd. Is er in de Vleutense archieven een priester te vinden die indeze periode met de broederschap en met de familie Van WanroyUtenham

zoveel van doen heeft gehad, dat hij op dit altaarstukstaat afgebeeld? De bronnen zijn schaars, doch ik ben vanmening dat identificatie thans mogelijk is. Uitgangspunt daarbijzijn de twee heiligen achter de geestelijke: Johannes en Cunera.Zij vormen namelijk een rebus die zich laat oplossen als'Johannes van Rhenen'. Johannes de Evangelist is de patroonvan zijn voornaam; Cunera, wier relieken in Rhenen werden ver-eerd, vormt de oplossing voor zijn achternaam. In zijn studie over het honderdjarig bestaan van de neogoti-sche WilHbrordkerk te Vleuten stelde D.W. Gravendeel aan dehand van de toen bekende gegevens een lijst van pastoors van deparochiekerk samen^. Tevens gaf de auteur de namen van hen dieals vicaris aan de kerk van Vleuten verbonden waren. In die lijstvan vicarissen staat de naam Johannes van Rhenen. De oplossingvan de rebus wordt daarmee ondersteund door gegevens uitarchieven die op Vleuten betrekking hebben. De naam Johannes van Rhenen treffen we aan in de inventarisvan de pastoriegoederen die pastoor Hendrik Willemsz. vanSegvelt op 3 mei 1611 dicteert aan notaris Antonis vanDeuticum. We lezen daar: 'Item de Heer Johan van Rhenen,capellaan van Sint Nicolaas Altaar in de kerk tot Vleuten, moetde pastorij

alle jaren geven een loot silvers''. Dit Sint Nicolaasaltaar in de parochiekerk te Vleuten werdvoor het eerst genoemd op 13 februari 1301. Hubertus van 1528, 1547 vermeld Hr. Balduinus Dirksz. Clivius ... - 1586 Frederik Ulenharn t 1586 1586-1602 Johan van Wanroy Utenham jr 1602- 1606 Frederiek van Wanroy Ucenham, t in Hongarije 1606- 1610 vacant 1610-... Hr. Johannes van Rhenen De buitenluiken Het rechterbuitenluik van het Mariatriptiek in het Catharijne-convent sluit in zijn iconografie aan op Sint Nicolaas. De heiligebisschop, met baard, houdt in de linkerhand een kromstaf, metzijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Hij is bekleedmet de tekenen van zijn bisschoppelijke waardigheid: op hethoofd heeft hij een mijter {mitra simplex), over zijn albe draagthij een rood fluwelen dalmatiek die met franjes is afgezet, endaaroverheen een goudgele koorkap met goudborduursel. Aanzijn handen heeft hij pontificale handschoenen. Naast Sint














