


Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 342 oktober 1985 f-^ yfgi.\hnji?> 0'3/t^?^<^5 ^^<v^»»^ .x^'^/-^^^M, IC c).Q^*u. i4.^. I '' (? ,- f '~^ c ? hun toverkracht te ontnemen. Daarbijgevoegd dat men hem eerder als paap (=pausgezinde) dan als een hervormdepredikant kon zien deed men hetdringende advies hem te verwijderen uitDe Meern. Dat gebeurde, waarop de omstredenverbreider van het geloof richtingTienhoven vertrok. Of hij daar metgejuich werd binnengehaald valt tebetwijfelen, want toen de commissielater in die plaats kwam kreeg ze tehoren dat daar enkele maanden eenpaap uit De Meern werkzaam wasgeweest die uiteindelijk doordeTienho-venaren was verjaagd omdat hij eenslecht leven leed en door iedereen werdgehaat. Wie op zulk een wijze wordtverzocht de gemeentegrenzen achterzich te laten moet het toch wel bonthebben gemaakt en het is daarom nietondenkbaar dat men in De Meernuiteindelijk niet zo ongelukkig isgeweest met het bezoek en advies van decommissie. De brief die ds. Costerus in 1646 aan het kapittel van Oud Munster schreef. ken had verboden. Nieuwsgierig gewor-den voelde de commissie hem eens na-der aan de tand ten aanzien van zijnreligieuze gevoelens en deze bleken toeneerder

rooms dan hervormd.Arnoldus had ook een vrouw en achtkinderen. Hij liet weten haar voorgetuigen te hebben getrouwd, maar nietvoor de kerk en verklaarde dat laatsteook geenzins van plan te zijn. De eerstbekende 'hervormde' predikant inDe Meern kan wellicht met enig rechtals een kneusje op zijn vakgebied wor-den gezien, maar nu we er wat afstan-delijker tegenover staan zal moetenworden toegegeven dat voor f 50,-'sjaars ook geen wonderen mochtenworden verwacht. De commissie dacht er toch enigszinsanders over. Ze kreeg er lucht van datArnoldus in de omgeving ook bekendstond als een duivelbezweerder eniemand die de kunst verstond heksen aan en ruim vijfeneenhalf jaar later, inmaart 1593, was men het wachten zomoe dat de Staten werd verzocht nueens orde op zaken te stellen. Het gevolgwas dat er een commissie werd gevormddie zich op de hoogte zou stellen vande toestand in de verschillende dorps-gemeenten. Bezoek aan De Meern In de tweede helft van dat jaar werdook De Meern bezocht. Men consta-teerde een 'arm en vervallen kapelleken'dat echter zodanig was opgeknapt dathierin ook school kon worden gehou-den. De functie van schoolmeester-pre-dikant werd vervuld door ArnoldusSteenlant van Hulst die hiervoor 50gulden per jaar ontving.

Hij deelde decommissie mee slechts twee of driediensten te hebben gedaan, waarnaondermaarschalk Novelt hem het predi-
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