
De kostschool van de Franse 
oratorianen te Vianen (1753-1 762) 

In de jaren 1720 - 1755 kwamen vele 
priesters, leden van kloosterorden en 
theologen uit Frankrijk naar ons land. 
De oorzaak van hun komst was de 
politieke en theologische strijd veroor
zaakt door het jansenisme, welke de 
katholieke kerk van het Westen in de 
zestiende tot het eind van de 
achttiende eeuw in twee kampen ver
deelde1. Rond 1600 ontstond binnen 
de katholieke kerk een konflikt over de 
genadeleer. De dominicanen meen
den dat de mens Gods genade nodig 
heeft om het goede te doen; volgens 
de jezuïeten kan een mens ook zonder 
genade. De paus besloot dat de 
oplossing gezocht moest worden in de 
geschriften van de heilige Augustinus, 
een kerkvader uit de vijfde eeuw. 
Cornelius Jansenius, hoogleraar te 
Leuven, deed dit en schreef een boek 
Augustinus dat in 1640, na zijn dood, 
verscheen. Daarin stelde hij dat 
volgens Augustinus de mens genade 
nodig heeft om het goede te willen en 

te doen. Dit boek werd terstond heftig 
door de jezuïeten bestreden. In 1656 
stelde paus Alexander VII een 
"Formulier" op waarin vijf stell ingen uit 
Jansenius' boek afgeleid, werden ver
oordeeld. Van "jansenisme" verdachte 
geestelijken moesten dit "Formulier" 
ondertekenen. In de Zuidelijke Neder
landen ontstond de strijd over de vraag 
of de gewraakte stellingen inderdaad 
in de Augustinus staan2. 

Cornells Jansenius. Portret naar een 
gravure door A. van der Does, omstreeks 
1700. Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijne-
convent (Foto: Utrecht, Rijksmuseum 
Het Catharijneconvent) 

Pasquier Quesnel. Schilderij door onbe
kende kunstenaar, omstreeks 1 720. 
Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijne
convent (Foto: Utrecht, Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent) 

Met de veroordeling van het boek 
Réflexions morales van de Franse 
oratoriaan Pasquier Quesnel door de 
paus in 1713 bereikte deze strijd een 
nieuw hoogtepunt3. De verplichte 
ondertekening van de konstitutie 
Unigenitus en de vervolging, die bij het 
weigeren hiervan volgde, deden velen 
Frankrijk verlaten. Vanaf 1752 kwam 
ook een aantal oratorianen, leden van 
de beroemde kongregatie van wereld
geestelijken, naar ons land. Deze 
kongregatie werd door de jezuïeten als 
hun aartsvijand beschouwd. De 
oratorianen trokken velen door hun 
goede onderwijsinstellingen tot zich, 
terwijl juist de jezuïeten op dit terrein 
het monopolie wilden hebben. 
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In 1752 kwamen de oratorianen 
Honoré Mercadier, Jean Casaux, 
François d'Arras, Des Angles en voor 
korte tijd ook Nicolas Jean Baptiste 
Coignard naar ons land4. Mercadier 
had in Frankrijk zijn sporen op het 
gebied van het onderwijs verdiend. 
In Holland werd men gastvrij ont
vangen in de "Kerk van Utrecht". 
Deze Kerk was dat deel van de Hol
landse katholieken dat sedert 1723 
in onmin met Rome leefde. In dat jaar 
had zij Cornells Steenoven tot 
aartsbisschop van Utrecht gekozen 
zonder toestemming van Rome. 
Steenoven werd de opvolger van 
Petrus Codde die in 1704 door Rome 
was afgezet5. De bisschopswijding 
werd in 1724 door de Franse bisschop 
Varlet, die toen in ons land verbleef, 
toegediend. De breuk tussen Rome en 
Utrecht was veroorzaakt door het feit 
dat na de Reformatie de wereld
geestelijken de katholieke kerk in deze 
streken als nog bestaande kerk 
beschouwden. Rome daarentegen 
meende dat de kerk ten onder was 
gegaan en ons land als missiegebied 

Petrus Codde opgebaard op een praalbed. 
Schilderij door onbekende kunstenaar, 
omstreeks 1710. Utrecht, Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent (Foto: Utrecht, Rijks
museum Het Catharijneconvent) 

moest worden beschouwd. De orde
geestelijken, met name de jezuïeten, 
deelden het standpunt van Rome. 
Hierbij kwam nog dat de tegenstelling 

Cornelis Steenhoven opgebaard op een 
praalbed. Schilderij door J.F. de la Court, 
1725. Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijne
convent (Foto: Utrecht, Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent) 

tussen jezuïeten en jansenisten in de 
zielzorg doorwerkte. De jansenisten 
stelden hoge eisen aan de gelovigen 
wanneer dezen wilden biechten of ter 
communie gaan; op het ontvangen van 
deze sacramenten diende men zich 
langdurig en ernstig voor te bereiden. 
De jezuïeten daarentegen propageer
den het veelvuldig ter communie gaan. 
Voor hen volstond bij de biecht een 
"onvolmaakt berouw" (vrees voor 
Gods straf). Binnen de theologische 
faculteit van Leuven vonden de ideëen 
van Jansenius veel weerklank. Er 
studeerden daar vele wereldgeeste
lijken uit ons land, die na hun terug
keer in konflikt kwamen met de 
jezuïeten, die zij als indringers be
schouwden. De jezuïeten berichtten 
aan Rome dat de wereldgeestelijken 
hier "besmet" waren met het janse
nisme. Deze strijd bereikte zijn hoogte
punt in de schorsing en afzetting van 
Petrus Codde in 1702 respectievelijk 
1704. 

De plannen van de oratorianen 
in Holland 

De komst van de oratorianen was de 
"Kerk van Utrecht" of "Clerezie" zeer 
aangenaam, daar zij gebrek aan 
professoren voor haar seminarie te 
Amersfoort had6. Verschillende 
oratorianen zouden vanaf 1752 in het 
seminarie doceren7. 
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Na enkele maanden wilde een aantal 
oratorianen weer naar Frankrijk terug
keren. Zij vreesden dat het hen niet 
mogelijk was om hier te leven en te 
werken volgens de wijze van het 
Oratorie. De geestelijken van de 
Clerezie stelden echter alles in het 
werk om hen in Holland te houden, 
daar men hoge verwachtingen van 
deze onderwijsdeskundigen had. 
Men verzocht hen dan ook met klem 
om zich te wijden aan de "Kerk van 
Utrecht", die een groot gebrek aan 
personen had, die in staat waren om 
haar te dienen. 

Mercadier, Casaux en D'Arras 
vestigden zich te Utrecht, maar D'Arras 
vertrok al spoedig naar het seminarie 
te Amersfoort om daar filosofie te 
onderwijzen. Mercadier en Casaux 
bleven bijna een jaar te Utrecht. 
Hier overwogen zij hoe zij op de beste 
manier aan het verzoek van de aarts
bisschop en zijn geestelijken om de 
"Kerk van Utrecht" te dienen, gestalte 
konden geven. Zij kwamen tot een 
drievoudig plan. Ten eerste, ergens 
een huis van de oratorianen vestigen, 
waarin men Franse en Hollandse 
jongens kon opnemen en opvoeden. 
De Franse jongens konden de Hol
landse taal leren en later als geeste
lijken de Clerezie dienen. Omgekeerd 
zouden de Hollandse jongens spelen
derwijs de Franse taal leren. Wanneer 
men de studie der humaniora 
beëindigd had, zou men filosofie en 
theologie in het seminarie te Amers
foort kunnen gaan studeren. 
Ten tweede, dit huis der oratorianen 
zou ook professoren voor het 
seminarie te Amersfoort kunnen 
opleveren. De Clerezie kon deze uit 
eigen gelederen niet verschaffen. 
Ten derde, dit huis van de oratorianen 
zou tevens een toevluchtsoord voor 
Franse geestelijken kunnen zijn, die 
hun land moesten ontvluchten of reeds 
in Holland waren. 

Aanvankelijk werden vanuit de kerk 
bezwaren gemaakt tegen het vestigen 
van een kostschool. Men vreesde kon-
kurrentie voor het instituut te Amers

foort dat toch ook een kostschool had. 
Mercadier en Casaux namen deze 
bezwaren weg door de toezegging dat 
zij geen leerlingen zouden aannemen 
zonder de toestemming van de aarts
bisschop van de "Kerk van Utrecht", 
Meindaerts. Ook zou men de jongens 
die geschikt bleken voor de geesteli jke 
stand naar Amersfoort zenden. De 
aartsbisschop en zijn geesteli jkheid 
keurden het plan tenslotte goed. 
Mercadier en Casaux waren van 
mening dat voor het uitvoeren van het 
plan gelden uit Frankrijk moesten 
komen, daar vele vervolgde fransen 
binnen deze "Kerk van Utrecht" een 
toevluchtsoord hadden gevonden. 
Hoewel de oratorianen die naar 
Holland waren gekomen, zeker niet 
onbemiddeld waren, hadden zij 
kennelijk geen zin om zelf geld in deze 
onderneming te steken. Veel geld zou 
er inderdaad mee gemoeid zijn. 
De kas van het kapittel van Utrecht 
was leeg, want de bezittingen van het 
kapittel op het eiland Nordstrand voor 
de kust van Sleeswijk-Holstein hadden 
door de storm van 10 en 11 november 
1751 ernstig door dijkdoorbraak en 
overstroming geleden8. 

De beheerders van fondsen te Parijs 

Wat betreft de geldschieters voor de 
kostschool, welke te Vianen gevestigd 
zou worden, komen we terecht in een 
bijzonder interessante kring van 
Jansenistische onderwijsdeskundigen 
en geleerden te Parijs. Zij beschikten 
over ruime geldmiddelen. Het is de 
geschiedenis van de partikuliere 
stichtingen, zeer geheimzinnig dikwijls, 
welke in de Jansenistische kring zo 
talrijk waren. Aartsbisschop Meindaerts 
onderhield de kontakten met deze 
kring in 1752 om gelden te verkrijgen 
door D'Alembert en François 
Hyacinthe Delan, een geleerde die 
ook bij de oratorianen had gestu
deerd9. D'Alembert en Delan voerden 
onderhandelingen met abbé Pierre 
Gervais Ie Fèvre d'Eaubonne, beheer
der van de fameuze zogenaamde 
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"Boîte à Perrette"10, een fonds gesticht 
door Pierre Nicole in 1695 ter 
ondersteuning van vervolgde jansenis
ten, en met Charles Tabourin, een 
geleerde die ook over grote fondsen 
beschikte, die hem door gelovigen ter 
beschikking werden gesteld. Tabourin 
had ook invloed op de besteding van 
de gelden van de "Boîte à Perrette". 
Voorts had men kontakten met de oud-
rector van de Sorbonne, abbé Jean 
Gabriel Petit de Montempuys en de 
beroemde geleerde Gabriel Nicolas 
Nivelle, die beiden belangrijke relaties 
met grote fondsen hadden. 

Monument voorde Cleresie. Gravure (proef
druk) waarvan geen verdere exemplaren 
bekend zijn, door Hendrik Pothoven, 
omstreeks 1760. Een afbeelding van alle 
"kopstukken" van de Oud-Bisschoppelijk 
Cleresie. De afgebeelde personen zijn 
mogelijk: staande links achter Broedersen 
en Van Erkel; zittend (v.l.n.r.) Barchman 
Wuytiers (de tweede aartsbisschop), Van 
Heussen, Meindaerts (de vierde aarts
bisschop), Codde, Van der Croon (de derde 
aartsbisschop), een onbekende, Van Dalen-
noort, Steenhoven (de eerste aartsbisschop); 
staande rechts Van Espen en Quesnel. 
Mogelijk dat één van de niet geïdentifi
ceerde figuren Mercadier is. Utrecht, Rijks
museum Het Catharijneconvent (Foto: 
Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijne
convent) 

De onderhandelingen met deze poten
tiële geldschieters verliepen zeer 
moeilijk. Aanvankelijk keurden de 
meeste "vrienden" te Parijs het plan 
goed en ontwierp men zelfs de regels 
voor een huis van oratorianen in 
Holland. Op den duur keurden 
sommigen het plan echter af onder het 
voorwendsel dat een zeer eerbied
waardig persoon het plan niet had 
goedgekeurd. Dit bleek D'Eaubonne, 
de beheerder van de "Boîte à Perrette" 
te zijn. 
Gedurende de maanden juni tot sep
tember 1752 vond er een uitvoerige 
korrespondentie tussen Utrecht en 
Parijs plaats. Vele misverstanden die 
ontstaan waren, moesten uit de wereld 
geholpen worden. In september kon 
D'Alembert eindelijk aan aartsbisschop 
Meindaerts meedelen dat Delan, De 
Montempuys en Tabourin bezig waren 
om de benodigde geiden te verzame
len en dat één woord van Meindaerts 
ook D'Eaubonne volledig voor het plan 
zou winnen. 

Vestiging van de kostschool te Vianen 

Inmiddels vonden Mercadier en 
Casaux Vianen de meest geschikte 
plaats om hun instituut op te richten. 
De burgemeesters van Vianen toonden 
zich zeer bereidwillig om de uitvoering 
van het plan te verwezenlijken. Zij 
belastten zich er dan ook mee om voor 
de oratorianen van de Staten-Generaal 
te 's-Gravenhage de toestemming te 
bedingen om in een huis te Vianen 
een kapel te mogen hebben en 
jongens op te nemen om hen op te 
voeden. Op 4 mei 1753 machtigden de 
Gecommitteerde Raden van Holland 
en West-Friesland de burgemeesters 
van Vianen wat betreft Mercadier tot 
het volgende: Mercadier, in Holland 
onder de naam Marchand levend, 
mocht in zijn huis een kapel hebben, 
welke echter alleen voor diensten voor 
huisgenoten gebruikt mocht worden. 
Ook mocht hij jongens in huis 
opnemen om hen in de latijnse taal en 
andere wetenschappen te onder-
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wijzen. De burgemeesters accordeer
den deze toestemming op 22 mei 
175311. Inmiddels waren de 
oratorianen doende geweest om een 
huis voor de kostschool te vinden. 
In april wist de bekende jansenist 
Dupac de Bellegarde te Vianen een 
huis te huren. De Bellegarde verbleef 
op de ridderhofstad Rijnwijk nabij 
Driebergen, een belangrijk toevluchts
oord van Franse jansenisten. In mei 
1753 vestigden de oratorianen zich in 
Vianen. Reeds in augustus was men, 
de leerlingen inbegrepen, met tien 
personen. Het onderwijs werd binnen 
de kostschool gegeven en men volgde 
geen lessen aan de Franse school. 
De geschiedenis van deze kostschool 
die tot 1762 zou blijven bestaan, was 
begonnen. De bewering dat er veertig 
jaar lang een dergelijke kostschool of 
Frans seminarie te Vianen heeft 
bestaan moet dan ook naar het rijk 
der fabelen worden verwezen12. 
Het gehuurde huis bleek al spoedig te 
klein te zijn. Op 24 juli 1755 kocht 
men in de "Eerste Oostagterstraat", de 

tegenwoordige Kerkstraat, een huis 
met tuin van Hermanus van Noorle, 
rentmeester van Haar. Ed. Gr. Mog. 
Domeinen te Vianen. De officiële 
overdracht van het huis vond plaats 
op 17 mei 1756, maar men had het 
pand al eerder betrokken. Het huis 
kwam op naam te staan van Marchand, 
D'Arras, Laval en Casaux. De kopers 
werden allen woonachtig te Vianen 
genoemd13. De grote weldoeners in 
deze zaak waren Mr Ernestus 
Johannes Schade van Westrum, 
laatste heer van Dompselaar en 
advocaat voor het Hof van Utrecht, en 
zijn zuster Theodora Cornelia Schade 
van Westrum, weduwe van Mr Adriaan 
Wittert, heer van Hoogland. Zij waren 
de bezitters van uitgebreide landerijen 
in Lexmond en Hagestein. Dit is onder 
andere verklaarbaar omdat hun over
grootmoeder Elisabeth van Vianen veel 
onroerend goed in de familie had 
gebracht. Ernestus en zijn zuster 
schonken een deel van de koopsom 
voor het huis in de "Eerste Oostagter
straat", leenden een deel renteloos en 
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Het huis Rijnwijk nabij Driebergen. Gewassen tekening naar C. Pronk door LP. Serrurier, 1 731. 
Utrecht, Rijksarchief (Foto: Utrecht, Rijksarchief) 
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een ander deei tegen drie procent. 
Het huis werd nieuw genoemd en zeer 
geschikt voor de plannen die men had. 
Toen men dit huis betrok waren er 
negen leerlingen, vijf hollanders en 
vier fransen. Daar het leven in Holland 
duurder was dan in Frankrijk was het 
gezien de hoge kosten moeilijk om 
Franse leerlingen te krijgen. Men zag 
zich genoodzaakt om een kleine 300 
Hollandse guldens per jaar aan 
kostgeld te vragen. Bracht een jongen 
zijn eigen uitzet mee dan kon dit 
bedrag met een derde verminderd 
worden. Men trachtte nu Franse 
"vrienden" te bewegen om alleen of 
gezamenlijk een Franse jongen te 
adopteren in die zin dat men het 
kostgeld voor deze zou betalen. Nadat 
men dan in de zomer van 1755 het 
nieuwe huis had betrokken, maakte 
men grote plannen voor de toekomst. 
Men wilde graag drie huizen hebben. 
In het eerste huis zouden jongens 
vanaf hun prilste jeugd in een liefde 
voor en in een praktijk van een heldere 
en degelijke vroomheid opgevoed 
kunnen worden. In het tweede huis 
kon men filosofie studeren en in het 
derde huis theologie. Deze plannen 
weken wel af van de afspraken die 
men met de aartsbisschop had 
gemaakt. Van de uitvoering van de 
plannen is, behalve de aankoop van 
een tweede huis, niets gekomen. Wel 
moet men de aankoop van een tweede 
huis in het licht van deze plannen zien. 
Op 27 februari 1758 verkocht en 
transporteerde MrTheodorus Rappar-
dus, advocaat, het huis en de tuin 
gelegen naast het huis in de "Eerste 
Oostagterstraat". Als kopers worden 
nu genoemd Marchand, D'Arras, Laval 
en Dufresne14. Gezien het lantaarngeld 
dat voor dit huis betaald moest 
worden, was het aanzienlijk groter dan 
het eerste huis dat men had gekocht15. 

Docenten en leerlingen 

Aanvankelijk werd het onderwijs alleen 
door Mercadier en Casaux gegeven. 
Toen het aantal leerlingen toenam 

kwam in 1755 Etienne Ourry, hier 
levend onder de naam Brächet, naar 
Vianen. Voorts onderwezen in deze 
kostschool Dubois, die wellicht reeds 
in 1753 was gekomen, J. Besson, die 
er enige jaren tot 1758 verbleef, 
D'Arras en Jean Toussaint Ie Drin, 
onder de naam Deschamps, welke 
laatsten van 1758 tot 1763 te Vianen 
waren. Toch is bij deze oratorianen en 
andere geestelijken te Vianen het ver
langen om naar Frankrijk te kunnen 
terugkeren, blijven bestaan. Ook toen 
in 1754 al bleek dat deze kostschool 
van groot belang kon zijn, liet men 
de voortzetting ervan toch sterk 
afhangen van de wending die de 
toestand in Frankrijk zou nemen, 
nemen. 

In Frankrijk was een sterke strijd 
gaande tussen de parlementen ener
zijds en de bisschoppen en jezuïeten 
anderzijds. Het Parlement van Parijs 
voerde in de jaren 1753 en 1754 een 
bewonderenswaardige strijd tegen het 
despotisme van Christophe de 
Beaumont, aartsbisschop van Parijs. 
Om aan deze strijd een einde te 
maken gaf Lodewijk de vijftiende op 
2 september 1 754 de beroemde ver
klaring uit, bekend als Loi du silence, 
welke op 4 september in het parle
ment werd voorgelezen. Er moest over 
theologische geschillen gezwegen 
worden. Het klimaat was echter nog 
niet van dien aard dat men vanuit 
Vianen naar Frankrijk durfde terug
keren. Integendeel, andere oratorianen 
zouden in de volgende jaren nog naar 
Holland komen, met name naar Amers
foort om in het seminarie te doceren. 
Reeds in de beginjaren van het 
bestaan van de kostschool blijkt de te 
Parijs woonachtige Alexandre Dar-
boulin de eigenlijke administrateur van 
de kostschool te Vianen te zijn. De 
oratoriaan Coignard, die aanvankelijk 
ook in Holland verbleef, bezocht in 
opdracht van Darboulin als "visiteur" 
de kostschool te Vianen en andere 
oratorianen die in ons land verbleven. 
Darboulin stond bekend als gefortu-
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neerd en als beschermer van de 
jansenisten. 
Dubois en Besson keerden respec
tievelijk in 1756 en 1758 naar 
Frankrijk terug. In 1758 kwam D'Arras 
uit Amersfoort naar Vianen, evenals 
Deschamps die ook in het seminarie 
werkzaam was. De kostschool heeft 
van 1753 tot 1762 bestaan. Daar de 
leerlingen verscheidene jaren bleven, 
kunnen het er in totaal nooit meer dan 
tien tot twintig zijn geweest. Het aantal 
leerlingen bedroeg gemiddeld acht tot 
tien jongens, zowel fransen als hollan
ders. Opmerkelijk is dat een aantal 
Franse jongens de jongere broers 
waren van Franse geestelijken die op 
Rijnwijk nabij Driebergen woonden. 
De geest onder de jongens werd goed 
genoemd. Ideaal van de leiding van de 
kostschool bleef: 

- het navolgen van de vroomheid, 
godsdienstzin en wetenschaps
beoefening van de beroemde 
kloosters van de benedictijnen; 

- het gaan in de voetstappen van het 
klooster Port Royal, het in 1710 
verwoeste centrum van het janse
nisme in Frankrijk; 

- het navolgen van de gezichts
punten van de beroemde jansenist 
en biechtvader van Port Royal, 
Jean du Vergier, abt van St. Cyran; 

- het goede volgen van beroemde 
kloosterscholen als van Sainte-
Barbe en van andere beroemde 
kloosters. 

Een leerlingenadministratie is, zo deze 
heeft bestaan, verloren gegaan. In 
augustus 1753 is men te Vianen met 
tien personen; dit zullen Mercadier, 
Casaux en acht leerlingen zijn 
geweest. Wanneer in 1754 het Amers-
foortse seminarie zich op een diepte
punt bevindt, zijn er te Amersfoort 
en Vianen dertien jongens in totaal, de 
studenten te Amersfoort niet mee
gerekend. In 1762 is er sprake van 
zeven leerlingen te Vianen. Vier 
Hollandse leerlingen kunnen met 
zekerheid met name worden genoemd: 
de uit Hilversum afkomstige Willibror-
dus van Os, die van 1814 tot 1825 

aartsbisschop van Utrecht is geweest; 
de eveneens uit Hilversum afkomstige 
Willem Boshuyzen, die pastoor te 
Polsbroek, Gouda en Delft is geweest; 
de uit Amsterdam afkomstige Petrus 
Hardenberg, die pastoor in zijn 
geboortestad werd maar spoedig 
overleed; en tenslotte de uit 
Düsseldorf afkomstige Johannes 
Carolus Insfeldt. Deze laatste zou in 
1769 als acolyth tot subdiaken gewijd 
worden, maar trok zich terug omdat hij 
zich voor de geestelijke levensstaat 
niet geschikt achtte. Hij vestigde zich 
later als arts te Amsterdam en was een 
vooraanstaand lid van de Clerezie. Ver
moedelijk hebben de latere priesters 
Nicolaas Corver, Antonius Brouwer en 
Johannes Schelling ook de kostschool 
bezocht, daar zij als filosofisch student 
te Amersfoort zijn ingeschreven. 
Bekend is dat zes of zeven Hollandse 
leerlingen van de kostschool later 
priester zijn geworden. Ook de namen 
van een aantal Franse leerlingen zijn 
bekend: Josile Marten uit Bordeaux 
vermoedelijk de zoon van een 
Hollandse koopman aldaar; Arnou uit 

Petrus Meindaerts. Schilderij door J.M. 
Quinkhard, omstreeks 1740. Utrecht, 
Rijksmuseum Het Catharijneconvent (Foto: 
Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijne
convent) 
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Reims; Chr. Grimauid de Faveroles uit 
Orleans; Theodore Carangeot uit 
Reims, die in 1762 door aartsbisschop 
Meindaerts tot priester werd gewijd en 
naar Frankrijk terugkeerde; zijn broer, 
zich noemende La Pallu, woonde op 
Rijnwijk. De leerling Anosse was een 
jongere broer van de ook op Rijnwijk 
wonende Dubois. Tot de leerlingen 
te Vianen behoorde ook een neef van 
de op Rijnwijk verblijvende priester 
L.N. Morel uit Parijs. 

Siuiting van de kostschool 

In het voorjaar van 1762 was de 
negentienjarige Jan van Seelst te 
Utrecht door de invloed van het klopje 
Le Fevre van de gereformeerde naar 
de katholieke godsdienst overgegaan. 
Op zondag 25 april liep hij van huis 
weg. Zijn moeder, de weduwe Van 
Seelst, ontdekte dat hij enige dagen in 
de kostschool van Mercadier was 
geweest. Jan van Seelst was eerst 
naar pastoor Adrianus Johannes 
Broekman te Culemborg gegaan. 
Broekman bracht hem op 1 mei naar 
Vianen. Op 5 mei liet Jan van Seelst 
zich echter met een rijtuig van 
voerman Gijsbert Bije van Vianen naar 
Dordrecht rijden. De weduwe Van 
Seelst liet inmiddels bij de drossaard 
van Vianen, Van Hurck, informeren of 
haar zoon zich nog bij Mercadier 
bevond. Mercadier ontkende aan
vankelijk dat Van Seelst bij hem was 
geweest, maar gaf dit tenslotte tegen
over de magistraat van Vianen toe, met 
de mededeling dat de jongen naar 
Dordrecht was vertrokken. De dros
saard was hierover zeer verbolgen en 
wist te bereiken dat de Gecommit
teerde Raden te 's-Gravenhage op 
25 mei de schriftelijke toestemming 
die zij op 4 mei 1 753 aan Mercadier 
ten aanzien van de kostschool hadden 
verleend, introkken. Mercadier weiger
de deze echter aan de magistraat van 
Vianen te overhandigen. Dezelfde dag 
nog, 27 mei, vergaderden de Gecom
mitteerde Raden te 's-Gravenhage 
opnieuw en dreigden met de 
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Toestemming aan Honoré Marchand om een 
kapel in zijn huis te houden. Handschrift van 
stadssecretaris W. Kelderman, 1753. Vianen, 
Gemeentearchief (Foto: Vianen, Gemeente
archief) 

gevangenis. Mercadier boog toen 
het hoofd en gaf dezelfde avond de 
schriftelijke toestemming terug. 
Vermoedelijk hebben bij dit alles nog 
andere gebeurtenissen een rol ge
speeld. In de 18de eeuw waren er 
onophoudelijk protestantenvervolgin
gen in Frankrijk, tot de afkondiging van 
het tolerantieedikt van 1787. Zo 
werd in 1762 te Toulouse een 
predikant opgehangen en werden in 
dezelfde stad drie protestantse edel
lieden onthoofd. Deze gebeurtenissen 
deden in Holland veel stof opwaaien 
en verbitterden de geesten der protes
tanten. Zij zeiden in Vianen dan ook 
dat men hier niet moest dulden dat 
papisten het bedachten om minder
jarige kinderen aan de macht van hun 
ouders te onttrekken, terwijl men hun 
geloofsgenoten in Frankrijk zo wreed 
behandelde. Daarom bemoeiden de 
protestantse predikanten zich sterk 
met de zaak van Jan van Seelst. Zij 
wilden het doen voorkomen dat het 
hier ging om de schaking van een 
minderjarige en verbitterden op deze 
manier de drossaard. Dit had echter 
nog iets anders tot gevolg. In 1761 
had de pastoor van de Clerezie te 
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Vianen, Wilhelmus Johannes Osy, zijn 
ambt neergelegd om kapelaan te 
Hilversum te worden. Gezien het grote 
tekort aan priesters in de Clerezie had 
men de parochie toevertrouwd aan de 
zorg van Brächet, leraar aan de kost
school van Mercadier. In juni 1 762 
werd Brächet echter verboden om nog 
langer zijn pastorale funktie uit te 
oefenen. Als reden werd opgegeven 
dat het plakkaat van 17 augustus 1702 
aan buitenlandse priesters verbood om 
in Holland de zielzorg uit te oefenen. 
De werkelijke reden van dit verbod zal 
wel meer gezocht moeten worden in 
het feit dat Brächet tot de kostschool 
van Mercadier behoorde. De parochie 
van de Clerezie te Vianen is niet lang 
daarna opgeheven. In juli kalmeerde 
de drossaard wel enigszins en zei in 
vertrouwen tegen de oratorianen dat 
zij zich moesten haasten met het 
indienen van een verzoekschrift bij de 
Gecommitteerde Raden om hun school 
weer te mogen openen. Dit geschied
de, maar op 14 september werd te 
's-Gravenhage besloten om te blijven 
vasthouden aan de opheffing van het 
instituut van Mercadier. Ook een 
verzoekschrift van een aantal inwoners 
van Vianen, die het voortbestaan van 
de school van belang voor hun stad 
achtten, had niet het gewenste gevolg. 
Pijnlijk was het daarom om in novem
ber te moeten vernemen dat sommi
gen van de Gecommitteerde Raden, 
die geweigerd hadden om de 
privileges aan de oratorianen te Vianen 
terug te geven, gemeend hadden dat 
het jezuïeten waren die te Vianen een 
kostschool hadden. De advokaat van 
de oratorianen moest zich op hoge 
kosten jagen om het tegendeel te 
bewijzen. Hij had er overigens weinig 
moeite mee om de heren in 's-Graven
hage duidelijk te maken dat de 
oratorianen naar Vianen waren 
gekomen omdat hen het leven in 
Frankrijk juist door de jezuïeten 
moeilijk werd gemaakt. 
Het bestaan van de kostschool had 
een einde gevonden. Op 13 maart 
1763 verkocht Mercadier het grootste 

der twee huizen aan Moses Nathan te 
Vianen16. In mei en juni 1763 heeft de 
uiteindelijke ontruiming van de kost
school plaats gevonden. Brächet bleef 
in Holland, diende als kapelaan in 
verschillende parochies en overleed 
in februari 1803 te Utrecht. Ook 
Deschamps bleef de Clerezie dienen 
en overleed als president van het 
seminarie te Amersfoort op 2 oktober 
1805. Mercadier zelf verbleef nog 
enkele jaren op Rijnwijk, maar keerde 
in augustus 1765 naar Frankrijk terug. 
Hij overleed op 23 december 1767 
in het huis van de oratorianen van 
Notre Dame des Grâces in Forez. 

Geheimhouding van de kostschool 

Het bestaan van de kostschool te 
Vianen is nogal geheim gehouden. 
Vermoedelijk is dit gebeurd om de 
oratorianen te Vianen en die in 
Frankrijk niet in een moeilijke positie 
te brengen. Wellicht heeft deze 
geheimhouding ook de mogeli jkheid 
geschapen dat oratorianen die later 
weer naar Frankrijk terugkeerden weer 
in het Oratorie konden worden opge
nomen. Ook het bekende inter
nationale tijdschrift van de janse
nisten, de Nouvelles Ecclésiastiques 
van de jaren 1752-1763 rept met geen 
woord over de kostschool te Vianen. 
Zelfs in 1772 nog wordt de redac
teuren van dit blad afgeraden een 
levensbeschrijving van Mercadier op 
te nemen. 

F. Smit 

Noten 

1. Op het verblijf van de oratorianen in 
ons land wordt uitvoerig ingegaan in: 
F. Smit, Franse oratorianen en de 
Clerezie in de jaren 1752-1763 (Publi
catiereeks Stichting Oud-Katholiek 
Seminarie no. 9) (Utrecht, 1981). 

2. J.A.G. Tans en M. Kok, Rome-Utrecht, 
Over de historische oorzaken van de 
breuk tussen de rooms-katholieke en 
de oud-katholieke kerken en de huidige 
beoordelingen van die oorzaken 
(Hilversum, 1966) 14-22. 
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Nederland, (Hilversum 1979) 20-29. 

6. Het seminarie te Amersfoort, in 1 723 
gesticht als kostschool, in 1725 als 
theologisch seminarie, was de ver
vanging van het college "Alticollense" 
van de Utrechtse kerk te Leuven, dat in 
1723 door de roomse partij werd 
gekonfiskeerd. Vergelijk F. Smit, "Van 
Leuven naar Amersfoort", in 250 jaar 
Oud-Kathoiiek Seminarie, (Publikatie-
reeks Stichting Oud-Katholiek Semi
narie no. 1) (Utrecht, 1975). 

7. F. Smit, 1981, 85-94. 
8. K. Kuenz, Nordstrand nach 1634, Die 

Wiedereingedeichte nordfriesiche Insel, 
(eigen uitgave, 1978), 297. 

9. F. Smit, 1981, 30-32. 
10. Vooreen beknopte geschiedenis van 

dit fonds: C. Gazier, Histoire de la 
Société et de la bibliothèque de Port 
Royal, (Parijs, 1966). 

11. Gemeente Archief Vianen, inv. nr. 29. 
12. Deze bewering komt onder andere voor 

in Volks-Almanak ter verspreiding van 
waarheid en deugd voor de katholieken 
van Nederland, 1864, 138 en in 
R. Bennink Jansonius, Geschiedenis 
der Oud-Roomschkatholieke kerk in 
Nederland, 1870, 229, 334. 

13. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage, 
Rechtelijk Archief Vianen, nr. 22, 
transport 17 mei 1756 (aankoop 
24 juli 1755). 

14. Idem, transport 27 februari 1758. 
15. Gemeente Archief Vianen, inv.nr. 30, 

Lijste off Quohier van 't Lantarengelt 
in de Stad en Voorstede van Vianen, 
1760. Voor het eerste huis werd acht 
guldens en vier stuivers per jaar 
betaald, voor het tweede huis achttien 
guldens. 

16. Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, 
Rechtelijk Archief Vianen, nr. 22, 
transport 30 april 1763. 

17. Gegevens ontleend aan A.H.M, van 
Schaik en anderen, Katholiek Neder
land en de paus 1580-1985 (Rijks
museum Het Catharijneconvent, 
Utrecht, 1985). 

De Doleantie te Vianen 

Over de Doleantie in Vianen bestaat 
geen publikatie. In dit jaar van de 1 00-
jarige herdenking van de Doleantie 
(1886) ligt het voor de hand nadere 
aandacht te schenken aan de 
plaatselijke gevolgen van deze kerk
strijd. 
Gedurende de gehele negentiende 
eeuw heerste er onrust binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk over 
haar godsdienstige koers en bestuur
lijke organisatie. Op godsdienstig 
gebied speelden twee kwesties een 
belangrijke rol. Allereerst de vraag 
welk gezag de belijdenis in het 
kerkelijk leven diende te hebben. 
Daarnaast hield de aannemings- en 
attestenkwestie de gemoederen 
bezig: welke houding moest de kerke-
raad innemen t.o.v. gemeenteleden 
met opvattingen die afweken van de 
klassiek-gereformeerde belijdenis
geschriften. Voor wat betreft de 
bestuurlijke organisatie werd er druk 
gediscuscieerd over reorganisatie. 
Het streven van de Doleantie in 1886 
was, in tegenstell ing tot de 
Afscheiding van 1834, niet om zich van 
de hervormde kerk af te splitsen, maar 
om deze als geheel te reformeren. 
Deze beweging kan dus beschouwd 
worden als een laatste poging om een 
tot dan toe steeds uitgebleven 
reorganisatie te bewerkstelligen. 
De beweging van de Doleantie leidde 
desondanks tot hetzelfde resultaat als 
in 1834: een kerkscheuring. Ook in 
Vianen kwam, op 10 oktober 1888, 
een dolerende kerk tot stand. 

Waarom mislukten de pogingen 
tot reorganisatie? 

In 1873 gaf de Algemene Synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk aan 
een commissie de opdracht een 
reorganisatieplan te ontwerpen, dat 
het bijeenblijven van de verschillende 
richtingen onder één dak zou garan
deren. De commissie bestond uit 
negen leden, drie van de orthodoxe 
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