


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 S3 Statuten van de Broederschap van O.L.Vrouw te Vleuten, vast-gesteld op 7 maart 1568. In der ehren Godts almachtich ende [Maria] sijnre ghebenedide liever moederMaria, soe is een broederscap gesticht van Onsser Liever Vrouwen in de ker-cke van Vlueten op Onser Liever Vrouwen outaer, bij wil, rade ende consentheer Aemt Janssen van der Bilt, pastoer van Vlueten, ende bij Vrederick UutenHam, Jan Uuten Ham, Henrick van Emskerck, Alfert van der Mije, Barniervan Wel ende bij ander veel goeden mannen etc. Geschiet in 't jaer ons Heerenduijsent vier hondert een ende tseventich den 21 en dach in April. Nu [we-deromme] in den jaere 1500 acht ende tsestich den 7en dach Meert, soe is desefondatie wederomme vemieuwet doer versletenheit van der voerscreven fon-datie, ende bij wil, rade ende consente van den erentfesten ende vromen endeedelen joncker Vrederick Uuten Eng, joncker Johan Uuten Ham, GijsbertComelissen Uuten Wael, gesubstitueert scout tot Vlueten, CornelisComelissen, scout van Temaet ende kerckmeister nu ter tijt tot Vlueten,Gijsbert Janssen van Wel, scout van de Haer, Jan Nijssoen, woenende opSpengenre hofstede, ende Cornelis Gijsbert Janssen, procuratoers van

denvoerscreven broederscap, Cornelis Comelissen Poel op Spijck ende HenrickTonissen, alse kerckmeisters nu ter tijt tot Vlueten, ende meer andere goedemannen etc. Item in den eijrsten soe sal men ter eeren van Onsser Liever Vrouwen alleSondaechs doen een misse op Onsser Liever Vrouwen outaer nae die getijdenvan den daege voer alle broeders ende susters die levendich off doot sijn, endenae de misse soe sal derselver priester aff gaen van den outaer ende lesen&quot;Miserere mei Deus&quot; ende &quot;De profondis&quot; mit sijn toebehoeren.Item soe sal men noch alle week op ten woensdach doen een singende missevan Onsser Liever Vrouwen op Onsser Vrouwen outaer voor allen broederenende susteren, sij sijn levendich offte doot, ende nae de misse soe sal denpriester aff gaen van den outaer ende lesen &quot;Miserere mei Deus&quot; ende &quot;Deprofondis&quot; mit sijn toebehoeren als voerscreven staet. Item soe sullen de broederen ende susteren, die in der voerscreven broeders-cap sijn, eens jaers te saemen eten op enen voerghenoemden dach ende desanderen daechs sellen sij kiesen enen procuratoer ende enen sal der blijven;ende die sullen te saemen allen dinghen besorgen en ordineeren, ende allengelden ende ongelden ende testamenten ontfangen ende

uuytgeven tot profij-te der broederscap; ende soe wat broeder ende suster dan daer op die maeltijtniet en coempt, die sal gehouden wesen alsoe veel te gelden ende te geven alsdegheen, die gecommen sijn; ende in geval dat sij daer onwillich inne sijnomme dat te betaelen, soe sullen de procuratoers in der tijt dat tselfde terstondtmoegen doen uuythaelen mit een pander des Hooffs van Utrecht, sondersijluijden daerteghens ijet te oposeeren off teghens te doen.Item des anderen daechs, als des maenendaechs, soe sullen alle broederenende susteren ter kercke commen ende soe sullen de procuratoers in der tijtdaer laeten doen een vigilye van negen lessen mit opstekende neghen bamen-de waskeerssen, mits doende een singhende misse van requiem voer allenbroederen ende susteren ziellen, sij sijn levendich off doot, waervan de procu-ratoers sullen geven den pastoer twe stuever, den onderpriester ende costereicx een stuever; ende nae de misse eer dat sij aen den maeltijt gaen, soe sul-len de procuratoers van den verleden jaer hoer rekeninge doen ende bewisin-ge voor den broederen, die dan daer bij commen, van allen ontfanck, opbuerenende uuytgeven; ende soe wat dan een ijgelick broeder ende suster sal com-men te geven, dat sullen sij dan terstondt opleggen ende betaelen, ende

indiensij niet en betaelden of ten lanxten binnen 14 daegen daemae, soe sullen deprocuratoers in der tijt die penningen moegen uuytpanden ende scatten openen dach aen alle haer gereetste goederen, sonder enijge oppositije ofte rechtter contrarie te sustineeren. Item soe wat broeder ofte suster uuyt de voerscreven broederscap sterft, soesullen de erffgenaemen haer een dertichts nae laeten doen nae ouder ghe-woonte, soe veere sij die macht hebben ende believen.Item noch soe sullen der procuratoers in der tijt voor den geenre, die daer uuytde voorscreven broederscap gestorven is, laeten houden zijn uuytvaert binnen't yerste maenstondt in de kercke tot Vlueten, mit vigilye van negen lessen, mitopstekende negen bamende waskeerssen mits doende een singende misse vanrequiem voer die ziell ende allen ziellen, sij sijn levendich ofte doot, van denbroeders ende susters voorscreven, mits dat den procuratoers sullen geven denpastoer, onderpriester ende coster gelijckx voerscreven staet.Item soe willen wij ende ordineeren, dat alle die gene die in onsse voerscre-ven broederscap ontfangen sullen worden, goede eerbaer mannen ende vrou-wen wesen sullen, die van goede naeme ende fame sijn, mits van elcken broe-der ofte suster, daer alsoe incommen ende inghescreven sullen sijn,

sullengeven een pondt was ter onderhoudenisse van Goedts dienst, ende alsoeincommende bij believen ende consent der procuratoers in der tijt ende hetmeestendeel van de broeders en susters voerscreven, ende soe sal men denbroeder ofte suster alsdan terstont bij den priester ofte secretarys in doen tel-kenen; ende soe wie den anderen dach van de maeltijt alsoe incoempt, die salter maeltijt moegen blijven sonder dat hij ofte zij yet daer off geven sullen,behoutlicken soe sullen sij after dien verbonden wesen in allen condicyen voerwaarden van dese selffde broederscap te onderhouden, in allen manierenals voerscreven is ende naebescreven sal worden. Item insgelijck soe wanneer als ijemant, in dese voorscreven broederscap wes-ende, ende daer begeert uuijt te gaen, dieselffde sal oeck gehouden ende ver-bonden wesen te geven enen postulaets gulden, alse te weten 18 stuevers,indien ende soe verde sij dat doen ses weken te voeren als die voerscrevenbroeders ende susters te saemen huaer maeltijt doen; ende ingeval ijemant daeruuytgaet voer ofte nae dat die maeltijt gedaen is, sullen sij insgelijckx gevendie voorscreven postulaets gulden ende daerenboven sal hij ofte sij noch beta-elen hoer aendeel ende portije van de missen die men in desen broederscap ineen jaer doet; ende soe

wie anders doet ende hier inne ghebreecke valt endedit selffde niet en betaelt gelijck voerscreven staet, soe sullen de procuratoersin der tijt dieselffde penningen moegen doen uuijtpanden ende scatten als 'sHeren accijssen ende dominii, sonder enijge oppositije ofte recht ter contrarijete sustineeren. Item dat enich van onssen broederen ende susteren, ten tijde als men die mael-tijt doet, teghens malcander woerden creghen ende messen toech ofte ijemantquetste ofte mit enich ander feijt van waepenen, 't sij kannen ofte stoelen hoe-danich het sijn mach, die sal verbueren drie gouwen ecclesije Vranckrijckseschilden tot profijt van de voorscreven broederscap ende daer en boeven,indien hij ofte sij ijemant ghequest hadde, sijn meysterloen te betaelen, endealsdan noch te blijven aen twee van onsse broederen, die die procuratoersdaertoe stellen sullen, ende den priester als een overman, ende dit al bij penevoerscreven. Item waer 't dat enich van onssen broederen ende susteren soe onredelijckwaer in woerden, in wercken, ofte te veel willes woude hebben in den voor-screven broederscap, dat het den broederen verdoocht, ende die procuratoershem ofte huer dat zeide, ende dan niet off en lieten, soe mueghen hem die pro-curatoers ofte brueders off dat merendeel van dien hem ofte huer uuijt

denbroederscap setten ende sij sullen daer en boeven betalen de drie gouwenecclesije Vranckrijckse schilden ende sculden die welcke voerscreven staen;ende soe wie datter inne in ghebrecke valt, die sal men terstont moegen doenexecuteren aen hoerluyden gereetste goederen, als seckeren accijssen endedomijnij, sonder enijghe oppositije ter contrarije te sustineeren.                          j Item die procuratoers ofte broederen off dat meerendeel van dien, die moe-ghen tot allen tijden, als sij willen, dese voerscreven fondatije, overdracht, ver-bant ende elcke punt bisonder verminderen, vermeerderen naer hoer goetduncken tot oerbaerlickheijt ende meere nutschap ende profijt der voerscrevenbroederscap ende anders niet.                                                                            j Item voert soe gheloeven wij allen broeders ende susters, die in dese voor-screven broederscap sijn, dese ordinantije mit allen articulen hierinne begre- |pen, mitter broederschap te houden van weerden voer ons ende onsser nae-commelingen, ende daer niet teghens te oposeeren, noch te doen, noch te doen |doen mit enijghen rechten, geestelick noch werlick, in enijgher wies.Alle dinck sonder argelist. In kennisse der waerheyt soe hebben wij Jan Nyssoen, Cornelis Gijsbertssen,Comelis Comelissen Poel op Spijck ende Henrick

Tonissen, procuratoers endekerckmeisters voerscreven, elkx dese fondatije onderteijkent; ende tot meer-der vasticheijt soe hebben wij procuratoers ende kerckmeisters voerscrevenmet der ghemeen broederen en susteren tsamentlick gebeden den erentfesten.edelen ende vroemen joncker Vrederick Uuten Eng, jonker Johan Uuten Ham,Ghisbert Comelissen Uuten Wael, scout tot Vlueten, Cornelis Comelissen,schout van Themaet ende Gijsbert Janssen van Wel, schout van der Haer, deseordonantije ofte fondatie van der broederscap over ons allen te willen besege-len. Ende wij voerscreven hebben om bede wille van den procuratoers, kerck-meisters ende onsse ghemeen broederen ende susteren voerscreven elcx onssesegel aen desen brieff gehanghen ende mede over ons selven etc.Gegheven in 't jaer Ons Heeren duysent vijffhondert ende acht ende tsestichopten sevensten dach inde Meert. (get.) Jan Nyssoen, Comelis Gijsbertsz, Comelis Comelisz Poel op Spyck,Hendrick Tonisz (Gezegeld met zegels van Frederik Uten Eng, Jan Uten Ham Wanroy, GijsbertComelissen Uten Wael, Comelis Comelissen en Gijsbert Janssen van Wel) Toch heeft deze Broederschap altijd een zekere status gehad,was het een eer om daar Hd van te zijn en voor heel wat menseneen instelling om geld en goed

aan te schenken ofte legateren. Isdat wellicht een gevolg van het feit dat de stichting plaats haddoor de pastoor en een aantal adellijke heren en dat er in de loopder tijd veel voorname heren lid van zijn geweest? Deze vraag



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 54 Afb. 1 Fragment van een foto (40x30 cm) van de originele stichtingbrief (statuten) van 1568, formaat origineel ca. 47x40 cm (foto HetUtrechts Archief, ABs nr 40). grond beschikbaar stelden om onder de bescherming van hunkasteel weer een kerk te bouwen. Er werd destijds door de overheid wel geregistreerd welkeeigendommen er nog in het bezit van kerkelijke instellingenwaren en welke inkomsten daaruit werden ontvangen. In hetarchief van de Staten van Utrecht (HUA StvU 938) bevindt zicheen &quot;Inventaris van de gheestelijke goederen in den cleijnen ste-den ende ten plattelande van Utrecht&quot; (1582-1585). Hierin is ver-meld: &quot;Incomen van de goederen toebehorende onse lieve vrouweBroederschap in de kercke van Vleuten. Claes Heijnrixsz als procuratoer van de broederschap voorszegtverclaert datter toebehoort alsulcke percelen van landen mit diebruijckers pacht ende huijre als hiemae volgt:In den eersten drie mergen landts gelegen in de Goijstraet in degerechte van Vlueten ende gebruijckt worden bij ComelisGijsbert Jansz tsjaers voor derthien gulden ende competeert nochetiijkcke jaeren te gebmijcken. Item noch twee mergen gelegen in de bruijkweer van

zaligerWillem van Hijndersteijn ende bij Peter Baers nu gebruijckt wor-den voor elff gulden en noch etlijcke jaeren te gebruijcken staen.Item competeert die broederschap noch een cleijn huijsken sta-ende in 't dorp van Vlueten ende bij de pastoir bewoint wordt pronihilo.&quot; In 1593 werd door een commissie, die ingesteld werd door deStaten van Utrecht en waarvan ook Jonkheer Frederick vanZuijlen van Nijevelt deel uitmaakte, een verslag uitgebracht geti-teld: &quot;Verbael van 't gebesoigneerde in de visitatie der kerckenten platten lande in 't Sticht van Utrecht&quot; (HUA BMGHHist.Gen.Bib V66). In dit visitatieverslag van 1593 wordt onderVleuten vermeld: &quot;Hier en is geen pastorie, maer de breurschapvan onse L.Vrouwe heeft zeeckere wooninge. Item 25 gld. jaer-lijx incomen van lantpacht ende anders, ende noch eenige juwe-len, die se op haere maeltijt van eenige continuele dagen plegente vertonen.&quot; Hieruit blijkt dat in die tijd de broeders nog maaltijden had- zal niet beantwoord kunnen worden, maar het is echter een feitdat de Broederschap nu al meer dan 500 jaar bestaat, dat er doorhaar in de loop van de eeuwen ook veel goede dingen zijn gedaanen dat er nu in haar statuten is opgenomen dat zij haar doel medetracht te bereiken door het ondersteunen

en/of bevorderen vangodsdienstige, charitatieve, culturele en sociale akties. Laten we eens bezien wat er in die 500 jaar met deBroederschap is gebeurd. Activiteiten van de Broederschap Omdat er uit de eerste eeuwen van het bestaan van deBroederschap zeer weinig geschriften bewaard gebleven zijn, iser ook weinig te vinden over wat er door haar gedaan werd. Over de tijd tussen 1471 en 1558 is van enige activiteit vande Broederschap, behoudens het bezit van enkele eigendommen,waarover hierna meer, niets bekend. Van de jaren daama tot rond1770 zijn slechts enkele geschriften bekend waaruit iets over hetfunctioneren van de Broederschap blijkt. Na de beeldenstormvan 1567, die ook in de kerk van Vleuten plaats vond, werd hetfunctioneren van de rooms-katholieke kerken en instellingensteeds verder bemoeilijkt door de protestantse overheidsorganen.In 1580 werden alle uitingen van het katholieke geloof verbodenen derhalve werden er, althans in het openbaar, ook geen missenmeer voor de Broederschap gedaan. Ondanks alle verboden bleef de toenmalige pastoor VanSegvelt nog tot zijn dood in 1611 functioneren, wat mede totgevolg heeft gehad dat het merendeel van de Vleutense bevol-king katholiek is gebleven. De kerk van Vleuten en de eigendommen van

de kerk wer-den door de gereformeerde overheid geconfisceerd en datzelfdedreigde ook te gebeuren met de bezittingen van de Broederschap,die ook wel als een kerkelijke instelling werd gezien. Dat dit tochniet is gebeurd is wellicht een gevolg van het feit dat deBroederschap zich presenteerde als een (niet kerkelijke) instel-ling die zich inzette voor de armenzorg, maar was misschien ookte danken aan de invloedrijke heren van Den Ham, die evenalsverschillende andere heren katholiek bleven en 100 jaar later ook













Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1999. - Dl.19 60 Afb. 4 Foto van de leden van de Broederschap en genodigden t.g.v. de viering van het 450-jarig bestaan op 21 juni 1921, gemaakt in detuin naast de pastorie. Op de eerste rij zittend v.I.n.n: Johannes Versteeg, Johannes A. Verder, burgemeester, Philibertus J.W. vanBijlevelt, 2e vice-producator, Everardus J. van Dijk, procurator, Gerardus van der Meer, Ie vice-procurator, Henricus S. Ohl, pastoor,Theodorus J. Oostrom; tweede rij staand v.I.n.n: Mw. M. Verder-Liesker, Mw. M. Broekhuijse-Vergeer, Mw. C. Vulto- van Schalk, Mw.M.W. van Dijk-Spollu echtgen. van E.J. van Dijk, Mw. G. Versteeg-Hilhorst, Mw. A. van Bijlevelt- van Oosterom echtgen. van Th. S.van Bijlevelt, mej. O. Oosterom dochter van Th. J. Oosterom, Mw. C. van Dijk-Lenssinck echtgen. van E.L. van Dijk, Mej. A. vanBijlevelt dochter van Ph. J.W. van Bijlevelt, Mw. C. de Langen-Vulto; derde rij v.I.n.n: Martinus A. Versteeg, Mw. J. Versteeg- van derMeer, Hubertus A. Broekhuijse, Everardus L. van Dijk, Petrus Johannes van Dijk, Johannes Vulto; vierde rij v.I.n.n Hermanus deLangen, Johannes van Wijk, Theodorus S. van Bijlevelt (reprod. van foto van A.M. Sprong) 1745-1802: 1745-?: 1747-1756: 1748-?: 1751-1758: 1751-1756:

1751-?: Jan 1753-1793 1754-1792 1754-1762 1755-1799: 1755-1788 1755-1806? Mr.Willem Gerard van Nes, notaris, UtrechtGijsbert van Veen, ThemaatJan van Velthuijsen (bedankt 1756)Gerrit Claesen Spruijt, de Haar (-1- _ 1768)Johannes (Jan) van Schalkwijk, VleutenThomas van OosteromJacobse Wiltschut, VleutenJacob Koek, landman, ThemaatWillem van Seldenrijck, VleutenDirck van Dam Willem Hendrik van Bijlevelt, Vleuten (zoon van Jan C.)Willem Bosch, koopman, UtrechtTheodorus Gerardus Bosch, koopman, Utrecht(echtgen.van Cornelia Jans van Bijlevelt)Jan Vastertsz Hom, landbouwer, HeldamJan van Mastwijck, landbouwer, Alendorp/KoehomJan Bokstart, landbouwer, HeldamGerard Schermaat, UtrechtJan Vermeulen, landbouwer. Koningshof De HaarMathijs van Schalkwijk, tapper/bouwman/schipper, Vleuten(zoon van Joh.) Nicolaas van Nes, landbouwer, VleutenDr.Herbert Jan Bosch, Utrecht (zoon van Willem)Jan van der Louw, landbouwer, Den Ham VleutenGerrit Oosterom, Vleuten Comelis Agterberg Czn, houtkoopman, Utrecht (schoon-zoon van Willem H.van Bijlevelt)Arie van Nes, landbouwer, Zeldenrijk VleutenComelis van Schalkwijk, landbouwer. Hof ter WeijdeVleuten (zoon van Joh.)Comelis Vonk, landbouwer, Hoge Ham VleutenGerrit van Schalkwijk

(zoon van Joh.)Comelis van Veen, Ockhuizen Broederschap. Sommigen kwamen regelmatig, maar anderenvaak niet op de jaarlijkse maaltijd. In 1898 kwam daaraan eeneind. Toen werden de statuten herzien en werd daarin vastgelegddat voortaan alleen katholieken, geboren en wonende in deparochie van Vleuten, lid konden worden. Met uitzondering vanG.Blankenheijm, die vice-procurator was en die nog tot 1910 lidbleef, werden de vijf toen lid zijnde Utrechters beschreven alsereleden en werden in hun plaats Vleutenaren gekozen. Uit de hiervoor vermelde bronnen kon de bijgevoegde lijstvan leden vanaf 1730 worden samengesteld, waarbij zoveelmogelijk de woonplaatsen en beroepen zijn vermeld, om enigeindruk te krijgen van wat voor mensen lid van de Broederschapzijn geweest. Afb.4 toont een foto van de leden bij het 450-jarigbestaan in 1921. Ledenlijst van de Broederschap vanaf 1730. (Voorzover niet anders is vermeld is het jaar van einde van het lidmaatschap gelijk aan het jaar van overlijden). 1730-1736:          Mr.Willem van Baerle, procurator, Utrecht 1731-1762:          Mr.Paul van Alen, heer van Alenvelt, Vleuten (echtgen.van Anna Maria van Bijlevelt) 1734-1770:         Jan Comelis van Bijlevelt 1738-?:               Mr.Henrick Rutger Doever 1743-?:               Jan van Veen,

Themaat {+ _ 1770) 1743-1757:          Evert Aertse van Houten, landbouwer op Den Engh 1745-1759:          Mr.Philippus van Baerle, notaris, Utrecht {bedankt 1759) 1755-1792: 1759-1798: 1759-1772?: 1760-na 1779: 1760-1793: 1760-1813: 1763-1789:1764-na 1779:1765-?:1766-1798:1777-1795: ?-1793:7-1796: 7-1797: v.1785-1797: 7-1798:








