






Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1981 1. - Dl.1 1 en bij Heer Henrick Jansz. schoolheeft gegaan. (Dit moet dan dezelf-de persoon zijn, die Steven Goortszde With,&quot;zaliger vicarius&quot; noemt).Zij is nog wel indachtig dat er twee&quot;camerens&quot; waren en dat &quot;die sel-ven ongelijcks naeder ande Capelstonden metten Oostmuyre alwaermen u(i)t en in ghonck&quot;.Hieruit krijg ik de indruk, dat detwee &quot;camerens&quot; toch gescheidenoptrekjes waren en de een dichterbij de kapel stond dan de andere.Verder verhaalt ze dat er een vrijebeheinde doorgang was voor depassanten, en tevens dienende omeen lijk ten tijde van een begrafe-nis daarover naar het kerkhof tebrengen. Dit kerkhof lag tussen dekapel en de dijk. Haar is ook nogwel bekend dat er in de buurt vanSander's boomgaard een muurheeft gestaan, op de plaats waarmen nu de fundamenten vindt.Ze weet zeker dat Sanders's oudersvanuit de boomgaard geen wagen-weg hadden. Hun uitweg schijnenze gemeen gehad te hebben &quot; met-ten tapperije &quot;. Zij wil alles ondereede verklaren. Het stuk is onder-tekend door Wilm Quirijnssz vander Goye. Op 11 augustus 1614 is er een&quot;Copie van zeeckere Acte: gelichtu(i)t Gerechts Boeck&quot;.Het meest is ons bekend. Wel valtop

dat op 11 aug. 1614 voor dengerechte van Vleuten compareerde:Ghijsbert Adriaensz van Velthuy-sen die we eigenlijk nog niet eerderleerden kennen of hij zou de eerdergenoemde Antonis Adriaen Ghijs-bertssen, mede wonende aan deMeerbrugge, geboren op Velthuysenoud omtrent 54 jaar moeten zijn.Met Claes Jacobsz en Cornelis Wil-lemsz verklaarde hij onder eede, datSander Cornelisse in zijn leven, bij-na &quot; een paer treden uitgesteeckenheeft van zijn boomgaart seekerepoten/ en daer beneffens noch zij-nen Noortheyninge uitgesteeckenheeft onder zekere gruppels&quot;!Daar zij landen in gebruik hebben,gelegen naast het bedoelde per-ceel hebben zij daarvan goede ken- ?nisse. Mr. Willem Quirijnsse van deGoye heeft het blijkbaar hoger opgezocht, want in 1618 vinden we de&quot;Eijsch den E. Hove van Utrechtovergegeven u(i)t den naem endevan wegen Mr. Willem Quirijnssevan der Goye, als possessor vanSinte Antonis Capelle aen de Meernop ende tegens Peter Willemsz alsman ende voocht van PeterchgenClaeszaliger gewesene huisvrouwvan Cornelisse aen de Meern&quot;.Nu zal ik alleen uit dit stuk rele-veren wat ons tot nog toe onbekendwas. Had ik het kaartje maar gevon-den, waarover in een ongedateerdstuk sprake is: &quot; Hierbij ghaet hetcaertgen van de afgemeten sessmarchen

lants aen welken Sanderen niet comp(eteert); die Capell mitzijn aengelegentheyden enz.,&quot; dankon de juiste situatie beter bekekenworden. Nu is het soms gissen wat er wordt bedoeld. Mijn constructie is tot op heden aldus: -Vtronrr^^ ccojTct 4/c , rUvxf^t-yn^t.u-1^ , K cyA>^^L -> ^f^^ixr^t^-*l+i. Jl.*^ SiX.r^'r^JizM^^ --LyJi Ook uit dit stuk zullen we alleenhet belangrijkste lichten. Het moetduidelijk zijn dat hij, Impetrant,als possesseur van de vicarie, prosine interesse gequalificeert is om-die goederen tot de capellanie be-horende voor te staan, en mits-dien niet lijden kan dat iemandanders dezelve incorporeert (in-lijft). Dat des gedaagden voorzaat (SanderCornelisse) het kerkengoed viafactie (metterdaad) heeft geoccu-peerd kan hem als successur (op-volger) niet verschonen. Aan desgedaagden voorzaat was precarie(recht verschuldigd wegens gebruikvan andermans goed) et ad revo-catie (tot intrekken) hem toege-staan een uitpad van tien of elfvoeten te gebruiken.Leuk is het te lezen dat het hofjevan de schoolmeester met eendoorn (meidoorn) en flierheggewas afgeheind. Ook is er sprakevan een toegemetselde dexu: aande westzijde van de kapel (waser een andere ingang gemaakt ofwas de kapel in onbruik?). Degedaagde wordt beschuldigd dewaarheid te verdonkeren wat hetstellen van heiningen betreft.

Degedaagde schijnt enige beloftengedaan te hebben, die hij echterniet effectueert, want de Impe-trant had willen eviteren (ver-mijden) dat hij zijn recht zoumoeten zoeken &quot;ad remediumjusticia&quot; (door middel van hetgerecht). Wel had hij niet alles&quot;met goede ogen aangezien&quot;,maar het proces gedilayeert(uitgesteld) op hope dat menalles        met &quot;soetichheit&quot; zoude voorkomen. Impetrant vraagt opmeting van hetin erfpacht uitgegeven land en In 1618 wordt verteld dat hetschoolhuis vervallen is en dat deImpetrant uit goede affectie (be-doeling) die hij tot die gemeentewas dragende,         wederom een schoolhuis wilde oprichten. Hetlijkt of hij nu maar tegelijkertijdde &quot;twee kameren&quot; laat herstellen.Later wordt dit direct teruggeno-men met de woorden &quot;Doch enheeft hij Impetrant door belet vande voorschreven actie van de ge-daechde tselve niet connen doen&quot;.Dan blijkt nog eens duidelijkdat &quot;sijluyden&quot; (Sander en zijnerfgenamen) het oude hofke vande schoolmeester, mitsgaders het&quot;erff of spacie&quot; liggende tussen&quot; 't voorschreven school en despossesseurs huys ende die capellehebben schandelick misbruikt endeoccupeert (in bezit genomen)&quot;.De conclusie luidt dat hij allewederrechtelijk in bezit genomengrondgebied moet

teruggeven enhet nu wederom vernieuwde school-huis dadelijk mpet evacueren en allehekken en andere beletselen daarwegnemen. De heining bij de boomgaard moetanderhalve tree terug en degedaagde wordt gecondommeerd(veroordeeld) om alle onrechtmatigin bezit genomen stenen te betalen. Het eerst volgende stuk is van juli1619 (Oldenbarnevelt onthoofd) enis getiteld: &quot;Repliek den E. Hove van Utrechtovergegeven uit naam ende van-wege Heer Willem Quirijns en vander Goye so hij procedeert Im-petrant (eiser) op ende jegens diefinale antwoord denselven Hovegeexhibeert (overleggen) vanwegePeter Willemsen zo hij geroepen isgedaagde&quot;.






