


Tijdens de Reformatie verloren de katholieken in Wijk bij Duurstede 

hun godshuis. Ook gebouwen die tot katholieke stichtingen behoor

den, werden door de overheid genaast of de instelling werd omgevormd 

tot een op protestantse leest geschoeide organisatie. Na vijftig jaar van 

heimelijke bijeenkomsten op verschillende adressen zonder vaste pries

ter, keerde het tij. Door de jezuïeten werd een nieuwe statie opgericht 

binnen de grenzen van de oude parochie. De Wijkse katholieken kre

gen een vaste priester. De tweede vaste priester, Dirk Adolf van Reede, 
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I gebruik bleef. Een nieuwe katholieke 

kerk naar ontwerp van A. Tollus verrees op het terrein van het voorma

lige dominicanessenklooster aan de Klooster Leuterstraat. Deze kerk 

werd in fasen vervangen door een neogotisch bouwwerk. Nabij de kerk 

vestigden zich na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie een afde

ling van de congregatie van Zusters van Liefde uit Tilburg. In 1899 

bouwden zij een nieuw onderkomen met kapel. De zusters bleven in 

Wijk tot 1956. 
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De Reformatie, een niet al te zware geloofsbeproeving voor de Wijkse katholieken 

Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht ondertekend: een verdrag dat de opstandi

ge gewesten in de Noordelijke Nederlanden met elkaar verbond door nauwere samen

werking op vooral militair gebied. Voortaan zouden de gewesten als één lichaam optre

den tegen ieder die hun onrecht aandeed. Elk gewest behield echter zijn privileges. Ook 

op het punt van de godsdienst waren de afzonderlijke gewesten vrij om een eigen 

beleid uit te stippelen. Er waren ten aanzien van de religie voor elk gewest wel enkele 

grondvoorwaarden in het verdrag opgenomen. Zo moest iedere burgervrijheid van reli

gie bezitten en mocht niemand om zijn geloof vervolgd worden. In de gewesten 

Holland en Zeeland waarde calvinisten het meest fanatiek waren en de touwtjes al ste

vig in handen hadden, werd de vrijheid van religie weliswaar gerespecteerd maar dan 

alleen als innerlijke overtuiging. Openlijke erediensten van niet-calvinistische gods

diensten werden verboden en de katholieken moesten hun kerken overdragen aan de 

gereformeerden. De absolute heerschappij van de katholieke kerk in deze gewesten 

werd vervangen door het monopolie van het calvinisme. Het verschil met de vroegere 

situatie was dat er geen vervolgingen meer plaats vonden. De katholieken werden niet 

nagejaagd, men probeerde ze ook niet te bekeren, wel werd het hen nagenoeg onmo

gelijk gemaakt hun geloof te praktiseren. Maatschappelijk werden de katholieken 

bovendien vleugellam gemaakt doordat ze uit bestuurlijke functies werden geweerd. In 

het gewest Utrecht was na ondertekening van de Unie godsdienstvrede met vrije en 

ongehinderde uitoefening van ieder geloof wel de inzet. Maar na ruim een jaar van 

moeizame coëxistentie, werd onder toenemende druk van de gereformeerden op 28 

juni 1580 door de Staten van Utrecht een verbod op openbare uitoefening van de katho

lieke eredienst afgekondigd. Aanleiding was het verraad van de katholieke graaf van 

Rennenberg. Deze stadhouder van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel had de 

zijde van de Spaanse koning gekozen en dientengevolge een bom onder de Unie gelegd 

en de andere gewesten een tweede front bezorgd. De woede over deze daad was groot 

en iedere katholiek werd toen als een potentiële verrader gezien. Het overlopen van 

Rennenberg (heer van het Stichtse Zuilen) leidde in maart 1580 tot enkele beeldenstor

men, onder andere in Wijk bij Duurstede. 

Met die gewelddadige woede-uitbarsting in de St. Jan Baptistkerk was meteen een 

stukje voorbereidend 'interieurwerk' gedaan. Het jaar daarop richtte men de kerk 

namelijk in voor de hervormde eredienst en werd de kerk verder 'gedekatholiseerd' 

door verwijdering van de overgebleven altaren, beelden en schilderingen. De katholie

ke gemeenschap was nu beroofd van haar godshuis en moest zijn toevlucht nemen tot 

allerlei schuilplaatsen. De vaste pastoor was in de roerige periode daarvoor al zijns 

weegs gegaan waardoor de parochianen voor hun biechten andere geestelijke bijstand 

voortaan aangewezen waren op priesters in de omgeving en rondreizende jezuïeten. 

De Reformatie in de Nederlandse gewesten werd door Rome enige jaren aangezien, 

totdat het besef doordrong dat het herstel van de Katholieke Kerk voorlopig niet 
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ophanden was. De bisschopzetels waren al decennia lang onbezet en de 'ondergrondse' 

status van de katholieken werd door de calvinistische overheid gehandhaafd. In 1592 

benoemde Rome voor alle gewesten in Nederland waar het calvinisme de overhand 

had een apostolisch vicaris. Deze pauselijke functionaris nam het bestuur van alle bis

dommen op zich. De apostolisch vicaris was gedwongen vanuit het buitenland de oude 

bisdommen te besturen. Was hij binnen zijn bestuursgebied, dan verbleef hij op schuil

adressen. De eerste vicarissen streefden naar herstel van de oude structuur van de ker

kelijke organisatie. De grenzen van de parochies werden gehandhaafd en vacatures van 

geestelijken werden zoveel mogelijk vervuld. Als de Spaanse herovering een feit zou 

zijn, kon de schijndode kerk meteen weer tot leven komen. Deze aanpak oogstte bij de 

contrareformanten in Rome weinig lof. Een nieuw leven voor de Katholieke Kerk kon 

volgens hen niet voortkomen uit de reanimatie van een oud lijk. De Noordelijke Neder

landen waren in de ogen van de contrareformanten missiegebied en de Katholieke Kerk 

moest aldaar weer vanaf de grond worden opgebouwd. Er waren immers geen kerk

ruimtes beschikbaar, er waren geen bronnen van inkomsten meer aanwezig, er was 

een tekort aan priesters en dus ontbrak het ook aan geregelde zielzorg. 

Het waren vooral de kloosterorden die deze visie aanhingen, met de jezuïeten voorop. 

Zij begonnen vanaf 1594 missionarissen te sturen naar het gebied van de apostolisch 

vicaris. Toen overduidelijk werd dat de Spanjaarden de oorlog niet zouden winnen, on

dersteunde Rome de zending van deze reguliere (in ordeverband levende) priesters. 

Vanaf die tijd, zo rond 1622, werd het gebied van de apostolisch vicaris voortaan aange

duid met de term Missio Hollandica (Hollandse Zending). De jezuïeten die al vanaf het 

1594 het voortouw hadden genomen, infiltreerden het missiegebied met talloze pries

ters. Zij stoorden zich niet aan de oude structuur van parochiegrenzen en trokken hei

melijk rond, vermomd als reizende kooplieden om daar waar verlangd werd te dopen, 

de biecht af te nemen en een mis op te dragen. Op plaatsen waar geen pastoor meer 

aanwezig was, vulde een jezuïet vaak het gat door voor zichzelf een ambtsgebied in te 

nemen, een zogenaamde statie. 

Na 1580 deden de Wijkse katholieken voor hun zielzorg een beroep op geestelijken die 

heimelijk in het Maria Magdalenaklooster verbleven of op priesters die in de omgeving 

hun standplaats hadden. In het geheim werden bijeenkomsten gehouden in het vrou

wenklooster of in huizen van katholieken. Bekend is dat men vaak bijeen kwam in het 

huis van kanunnik Berend Utenengh, lid van het kapittel van St. Jan. ' Nadat de laatste 

biechtvader van de dominicanessen, die zich negen jaar verborgen had weten te hou

den in het klooster, in 1605 uit angst voor arrestatie en een forse boete definitief de 

stad had verlaten, zakte het aanbod van geestelijke hulp nagenoeg tot het nulpunt.-Te 

hooi en te gras deden rondtrekkende geestelijken Wijk nog wel eens aan. Het vacuüm 

dat was ontstaan werd langzaamaan door de jezuïeten gevuld. Vanuit Culemborg, 

waar de jezuïeten een uitvalsbasis hadden omdat de heer van Culemborg hen in zijn 

stad geen strobreed in de weg legde, bezochten zij Wijk en omgeving geregeld. In 1632 
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vestigde zich de jezuïet Johannes Navigheer in Wijk en stichtte een statie. ' Deze had 

dezelfde grenzen als de oude parochie die al jaren een herder moest ontberen. Navi-

gheers aanwezigheid in het kleine stadje was van korte duur. Een jaar later namelijk 

gaf hij er de brui aan, trad uit de orde en vertrok. Zijn opvolger werd Dirk Adolf (orde

naam Theodorus) van Reede van Amerongen die een jaar daarvoor tot priester was 

gewijd. Voor de Wijkse katholieken was deze priester een lot uit de loterij. 

Van Reede van Amerongen was in 1600 geboren als telg van één van de voornaamste 

geslachten in het Sticht. Zijn vader was Frederik van Reede (1550-1611), heer van 

Amerongen, en zijn halfbroer Godard van Reede (1591-1641) was de nieuwe heer van 

Amerongen na de dood van Frederik. Dirk Adolf was van protestantse huize maar nam 

op jonge leeftijd de beslissing katholiek te worden. Zijn familiebanden maakten hem 

nagenoeg onaantastbaar. Zowel van vaders als moeders kant bekleedden zijn familie

leden belangrijke bestuursposten, onder meer in Wijk. Onder de beschermende invloed 

van zijn familie kon Theodorus bijna ongehinderd zijn activiteiten ontplooien. Protes

ten van fanatieke protestanten tegen de jezuïet liepen altijd wel ergens vast bij een be

stuurslaag waarin een of ander familielid de zaak met de mantel der liefde kon bedek

ken of laten doodbloeden door de affaire tot in het oneindige slepende te houden. De 

eerste jaren van zijn verblijf verrichtte Van Reede zijn godsdienstoefeningen op ver

schillende plaatsen, waaronder zijn eigen huis. Waar dat huis precies stond is niet 

bekend. Het huis heeft in de Peperstraat gestaan of in de Achterstraat. Vanaf het begin 

van de achttiende eeuw woonden de priesters in ieder geval in de laatst genoemde 

straat. Later zou ook aan die straat de nieuwe schuurkerk gebouwd worden. Het woon-

Doodsportret van Theodorus van Reede van Amerongen, anoniem schilderij uit )6j4 (Collectie R.K. parochie 

Culemborg;foto restauratie-atelier Botticelli). 

FRED GAASBEEK GELOVEN EN BOUWEN IN WIJK BIJ D U U R S T E D E 



MOud-Utrecht 

huis van Theodorus zou in de loop der jaren uitgroeien tot een schuilkerk. Veel is hier

over niet bekend, behalve dat deze in 1664 vervangen werd door nieuwbouw. De predi

kanten uit de omgeving van Wijk die via de classis een vuist tegen Van Reede van 

Amerongen probeerden te maken, schreven eind 1664 een brief naar het stadsbestuur 

met de mededeling dat Van Reede een nieuwe paapse kerk aan het bouwen was. De 

raad stuurde twee mensen om het bouwwerk te inspecteren, maar deze konden niets 

anders dan concluderen dat er geen kerk aanwezig was. Merkwaardig is wel dat zij 

naast deze conclusie wisten te vertellen dat de 'heere Reede hadde belooft hem in toe

komende in alle stilligheyt te sullen gedragen'.4 Er werd natuurlijk wel degelijk een 

nieuwe schuilkerk ingericht en het stadsbestuur kneep een oogje toe, maar voor de 

lieve vrede werd Van Reede gevraagd niet uit te hangen wat hij te koop had. Op 22 

december 1674 stierf de jezuïet Theodorus van Reede van Amerongen. In de veertig jaar 

dat hij priester was, was de katholieke gemeenschap van Wijk weer in relatief rustig 

vaarwater gekomen. Onder de hoede van deze herder met connecties was het aantal 

communicanten explosief gegroeid. Van Reede had vele 'verloren' schaapjes weten te 

bewegen weer terug te keren naar de moederkerk. 

Slaan met de hand waarmee men door de vingers ziet 

In het jaar van de dood van Theodorus van Reede was de algehele situatie van de 

katholieken sterk verbeterd. Oogluikend stond de overheid godsdienstoefeningen toe 

en kerken werden getolereerd mits deze van de openbare straat niet als dusdanig her

kenbaar waren. Onder de katholieken zelfwas het ondertussen gaan gisten. Er was een 

diepgaand conflict gerezen tussen de ordesgeestelijken en de seculiere (wereldlijke) 

priesters. De jezuïeten schroomden niet om ook in gebieden van wereldlijke priesters te 

opereren. Er was hierover nauwelijks overleg met de apostolisch vicaris; de jezuïeten 

vonden dat zij alleen verantwoording schuldig waren aan de bestuurders van de Con

gregatie van de Propaganda Fide in Rome. Het zich niet houden aan de vroegere kerk

rechtelijke verhoudingen wekte wrevel op bij de wereldlijke geestelijken die wel onder

worpen waren aan de oude hiërarchie. Daarbij kwam in de loop van de jaren nog een 

meningsverschil over de manier waarop het katholieke geloof beleden moest worden. 

De wereldlijke geestelijken neigden naar een strenge vroomheid en beschouwden de 

mens van nature al als een zondaar. De jezuïeten daarentegen waren wat losser. Zij 

stelden de menselijke natuur a priori niet gelijk aan een tot zondigen geneigde inborst 

en waren wat coulanter bij de biecht. De wereldlijke geestelijken hadden een weerzin 

tegen de centralistische macht van het Vaticaan. Zij wilden een kerk die ruimte bood 

voor aanpassing aan de plaatselijke situatie en rekening hield met de volksaard van de 

kerkleden. De jezuïeten erkenden echter het gezag van de paus onvoorwaardelijk in al 

zijn facetten. 

De meningsverschillen onder de katholieken leidden zelfs tot een een curieuze stap van 
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de kant van de wereldlijke geestelijken. In de strijd tegen de jezuïeten zocht een we

reldlijke priester die geparenteerd was aan protestantse regenten begin achttiende 

eeuw steun bij de overheid.5 Het gaat te ver alle gevolgen en verwikkelingen die uit 

deze stap voortvloeiden omstandig te behandelen. Twee dingen zijn echter van belang 

voor ons verhaal: het uitoefenen van de katholieke zielzorg kreeg een soort officiële 

gedoogstatus en de orde van de jezuïeten werd voortaan het vuur aan de schenen ge

legd. Het besef dat het katholicisme in de Zeven Provinciën en de Generaliteitslanden 

na ruim honderd jaar onderdrukking onuitroeibaar bleek, leidde tot de gedoogstatus. 

De al jarenlange haat tegen de jezuïeten kon nu worden geconcretiseerd omdat de 

bescherming die de leden van de sociëteit min of meer genoten, was weggevallen. Hoe 

merkwaardig het ook klinkt en lijkt, de prinsen van Oranje hadden een zwak voor de 

jezuïeten en wisten maatregelen tegen deze ordejarenlangte verhinderen. Na de dood 

van koning-stadhouder Willem III kreeg de overheid meer ruimte om op te treden te

gen deze 'vijfde colonne van het Vaticaan'. Het enkel erkennen van het gezag van de 

paus door de jezuïeten hield in dat zij zelfs de facto de Staten van de Hollandse gewes

ten niet erkenden. Dit was een grond om de jezuïeten te verbannen als ongewenste 

vreemdelingen. En ongewenst waren ze, vooral omdat de jezuïeten de Contrareforma

tie coûte que coûte wilden doorvoeren en voortdurend in conflict waren met het prote

stantisme. Hoe groot de haat tegen hen was, blijkt wel uit de figuurlijke betekenis van 

het woord jezuïet in de Nederlandse taal. Een jezuïet is iemand met geheime bedoelin

gen, een doortrapte, sluwe indringer. 

De jezuïeten die Theodorus van Reede van Amerongen opvolgden, ondervonden, afge

zien van de gebruikelijke 'prikacties' van de predikanten, weinig hinder. Ook na 1702 

kabbelde het katholieke leven in Wijk rustig voort onder de leiding van een jezuïet. Na 

1738 begonnen echter de moeilijkheden. Priester Johannes Wynands die een oratorium 

had in de Achterstraat moest een tijdlang onderduiken omdat hem een vervolging 

boven het hoofd hing. '' Maar uiteindelijk werd hij nog tot zijn dood in april 1764 getole

reerd. Na zijn verscheiden greep de overheid in. De drost van Wijk bij Duurstede, Adolf 

Hendrik graaf van Rechteren, heer van Geerestein en Woudenberg, had te kennen 

gegeven dat Wynands' opvolger, de jezuïet Carolus Wils, zijn koffers moest pakken en 

de statie moest verlaten.7 Er was toen waarschijnlijk al een resolutie in voorbereiding 

bij de Staten van Utrecht die alle jezuïeten uit hun staties moest zetten. Wils verzette 

zich tegen deze beslissing en wist via een invloedrijke katholiek te bereiken dat de zaak 

gerekt werd. Maar toen de resolutie tegen de reguliere priesters op 15 oktober 1764 

werd aangenomen, moest ook Wils binnen twee maanden het veld ruimen. Aan het 

stadsbestuur van Wijk had Wils zijn vertrek niet te danken, want voordat hij vertrok 

kwam hij de bestuurders nog persoonlijk bedanken voor de prettige samenwerking in 

de korte periode die hem gegund was.B Wils' plaats werd direct overgenomen door de 

wereldlijke priester Johannes Hendricusdu Tromp." 
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Voorzichtige emancipatie; naar tien zielen per vierkante meter 

Met de komst van wereldlijk priester Du Tromp werd de houding van de plaatselijke en 

regionale overheid wat inschikkelijker. Du Tromp kreeg van het stadsbestuur priester 

toestemming diensten te houden. Er werden weliswaar voorwaarden gesteld aan zijn 

optreden, maar er was geen strikt verbod op het uitoefenen van zijn ambt. De erken

ningvan Du Trompais geestelijk hoeder van de katholieke ingezetenen van Wijk maak

te het mogelijk om aan een nieuwe kerk te denken. De oude schuilkerk kampte met 

ruimtegebrek: veel kerkgangers waren tijdens diensten gedwongen om buiten te 

staan. Een ongelukkige situatie die de nieuwe pastoor allereerst trachtte op te lossen 

door stoelen van mensen die nooit kwamen en ook niet voor hun stoel betaalden te 

verwijderen. Dit leverde Du Tromp, behalve enkele boze parochianen, nauwelijks ruim

te op. De verhouding met zijn parochianen kwam nog verder onder druk te staan door 

een opmerking tegen een pratende vrouw tijdens een dienst. De vrouw vatte de verma

ning als een belediging op en verliet de kerk en zou met haarfamilie en kennissenkring 

jarenlang tegen Du Tromp ageren. De slepende affaire maakte een tijdlang Du Tromps 

positie in Wijk weer onzeker en zijn plannen voor een nieuwe kerk werden hierdoor op 

de lange baan geschoven. Pas toen de affaire voor Du Tromp gunstig was afgewikkeld 

zette de pastoor zijn plannen omtrent een nieuw godshuis door. 

Allereerst werd de parochianen gevraagd te doneren voor een nieuwe kerk en pastorie. 

Behalve binnen de stad Wijk werd ook gecollecteerd aan de Hogedijk, de Wijkersloot, 

de Amerongsedijk, de Melkweg, in Langbroek en in Darthuizen. De opbrengst was 

De katholieke schuurkerk met pastorie aan de Achterstraat, tekening in potlood door Jan Bulthuis uit ij8g 
{Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Atlas Munnkks van Cleeff, MCS456). 
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bemoedigend: er werd ruim 5742 gulden opgehaald. Pastoor Du Tromp kon nu doorzet

ten. Het ontwerp voor zowel kerk als pastorie werd door hem geleverd en als locatie 

werd een perceel aan de Achterstraat gekozen.I0 Het is niet bekend of deze achteraf 

gelegen locatie dezelfde is als die van het oratorium van Wijnands. Du Tromp kocht wel 

vlak voor de aanvang van de bouw een stuk grond met woning aan de Achterstraat. " 

Wellicht dat deze kavel naast het oratorium van Wijnands lag en ermee samengevoegd 

werd om genoeg ruimte te krijgen voor de nieuwe kerk. Het is ook niet bekend of 

wederom bewust is gekozen voor een niet-prominente plek in de stad om de protestan

te autoriteiten te behagen. Opvallend is wel dat de kerk achter de pastorie zou verrijzen 

en geen opvallende façade aan de straat zou hebben. Men moest via een poort in een 

hogetuinmuur naast de pastorie het erf betreden waaraan de kerk was gesitueerd. Ook 

op dit erf presenteerde de kerk zich in een bescheiden architectuur. Het gebouw leek 

meer op een schuur dan een kerk. Vanaf de straat was de kerk wel zichtbaar, maar als 

dusdanig onherkenbaar. Deze ootmoedige aanpak was van overheidswege opgelegd. 

Ootmoedig waren ook de afmetingen van de kerk: 47 voet lang en 34 voet breed (12,6 x 

9,1 meter).12 Op een aantal van ongeveer 1100 parochianen betekende dit dat per tien 

zielen één vierkante meter kerkruimte beschikbaar was! Trek daar de ruimte voor het 

altaar, de preekstoel en de paden van af, dan kan men zich voorstellen dat de katholie

ken nog steeds op elkaar gepakt zaten in deze nieuwe schuurkerk. Misschien waren er 

galerijen aangebracht, zoals vaker in schuilkerken het geval was. 

De bouw van de kerk begon in december 1770 en op 21 december 1771, de feestdag van 

Sint Thomas, was men al in staat om te kerken in het gebouw. De werkzaamheden aan 

het interieur zijn dan nog lang niet klaar en zullen nog tot 1773 aanhouden. Op 21 juli 

1772 echter is het interieur dermate ver gevorderd dat Du Tromp de tijd rijp acht om de 

inwijding plaats te laten vinden en de eerste solemnele mis te vieren. " 

Het interieur van de kerk stond waarschijnlijk in schril contrast met de buitenkant, 

zoals gebruikelijk bij veel schuur- of schuilkerken. Uit de rekening van de bouw kan 

worden afgeleid dat het plafond van stuc was en drie lichtkoepels bevatte, vervaardigd 

door een zekere J. Mulli. Naast het gewone kerkmeubilair waren ook een schilderij en 

beelden in de kerk aanwezig. De beeldhouwer van de sculpturen was Willem Hendrik 

van de Wall, een Utrechter die onder meer in Antwerpen zijn onderricht had gehad. 

Naast beeldhouwer (ook houtsnijwerk) was hij tekenaar. De enige naam die in verband 

met het schilderij wordt genoemd is Ten Poel, maar die krijgt zo weinig betaald dat het 

waarschijnlijk om een lijstenmaker gaat. Het schilderij komt waarschijnlijk uit de oude 

schuilkerk. In 1773 werd een orgel geplaatst door de Leidse orgelbouwer Johan Mitten-

reyter. Een zekere IJsdonk helpt mee bij de opbouw van het orgel. 

De pastorie voor de kerk was een woning met een ingetogen grandeur. Voor de omge

ving van de Achterstraat was het echter een aanzienlijke woning. Het huis was zeven 

assen breed met geheel links een opkamervenster en daarnaast de ingang. Het dwarse 

huis was evenwijdig tegen de schuurkerk aangebouwd. 
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De totale bouwkosten van kerk en pastorie bedroegen ruim 9000 gulden. Er was een 

tekort van ruim duizend gulden. Pastoor Du Tromp toonde zich genereus en schonk 

duizend gulden uit zijn eigen zak en schoot enkele duizenden guldens voor. Een gebaar 

dat hij makkelijk kon maken aangezien hij een vermogend man was. Du Tromp had 

beleggingen over de gehele wereld uitstaan ter waarde van ruim 20.000 gulden. Aan 

de schenking was wel een voorwaarde verbonden. Ter zijner nagedachtenis moest te 

allen tijde jaarlijks een mis gehouden worden op de feestdag van de apostel Thomas (21 

december). " Er zijn op deze aarde echter maar weinig zaken van alle tijden. Johannes 

Hendricus du Tromp zelf stierf in 1778 en was de laatste naamdrager van het geslacht 

Du Tromp. De door hem ontworpen schuurkerk en pastorie gingen al tegen de vlakte in 

1818 en sinds onheuglijke tijden wordt al geen mis meer gevierd ter nagedachtenis van 

Du Tromp. De erfgenamen lieten na de dood van de priester een schilderij van de over

ledene achter in de pastorie. Dit portret werd geschonken onder de voorwaarde dat het 

te allen tijde in de eetzaal van de pastorie zou blijven. De opvolger van Du Tromp en de 

kerkmeesters hebben dit nog plechtig vastgelegd op papier, maar van het schilderij 

ontbreekt heden ten dage elk spoor. 

De strijd om de Grote Kerk 15 

Met de komst van de Fransen in 1795 waaide er meteen een frisse wind door het staats

bestel van de Zeven Provinciën. Een wind waartegen de vermolmde constructie die dit 

bestel was geworden, niet bestand bleek. Het geheel stortte als een kaartenhuis in 

elkaar en overal werden oude besturen vervangen door nieuwe. De maatschappelijke 

orde zou, nu de Franse revolutionairen schoon schip hadden gemaakt, voortaan gestoeld 

worden op de grondslagen vrijheid, gelijkheid en broederschap. Met elan begonnen de 

nieuwe bestuurders allerlei besluiten te nemen om misstanden van het oude systeem te 

corrigeren. Een van die misstanden in de ogen van elke niet-protestant was de zaak van 

de godsdienst. Er was geen echte vrijheid van godsdienst zolang de Gereformeerde Kerk 

de heersende of bevoorrechte kerk was, nauw verbonden aan de staat. De verbinding 

van de Gereformeerde Kerk met de staat werd in de zomer van 1796 ongedaan gemaakt. 

Met die scheiding moesten ook alle privileges die uit het huwelijk van kerk en staat 

waren geboren, te niet worden gedaan. Een consequentie van het terugdraaien van die 

privileges was dat ook de annexatie van vele katholieke kerken rond hetjaari58o ter dis

cussie kwam te staan. Deze kerken waren de katholieken ontnomen. Het idee ontstond 

om alle kerkelijke goederen te onteigenen en op basis van gelijkheid en getal der leden 

te verdelen onder de verschillende kerkgenootschappen. Voordat dit idee uitgekristalli

seerd kon worden in wetgeving, moest er een politieke aardverschuiving plaatsvinden. 

Een coup op 22 januari 1798 binnen de Nationale Vergadering had geleid tot de nietigver

klaring van de gewestelijke soevereiniteit en had de Bataafsche Republiek als één en 

ondeelbaar verklaard. In razend tempo werd daarna een nieuwe grondwet ontworpen. "' 
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Daarin waren enkele artikelen gewijd aan de geestelijke goederen. Het belangrijkste 

artikel behelsde dat alle kerkgebouwen en pastorieën van de Gereformeerde Kerk die 

niet door eigen middelen waren gefinancierd ter beschikking werden gesteld van het 

plaatselijke bewind, dat vervolgens tussen de verschillende kerkgenootschappen een 

vergelijk moest treffen. Dit vergelijk hield in dat de kerk toegewezen moest worden aan 

het kerkgenootschap met lokaal gezien de meeste leden en dat aan de andere genoot

schappen naar verhouding van het aantal leden een uitkering gegeven moest worden, 

gebaseerd op de waarde van de kerk. De kerken zouden dan in de toekomst vrij zijn van 

verdere aanspraken. Het vergelijk moest binnen zes maanden na afkondiging van de 

staatsregeling (i mei 1798) worden getroffen. De kerktorens zouden eigendom worden 

van de burgerlijke gemeentes. 

Dit wettelijke voorschrift was niet onrechtvaardig, mits het consequent en eerlijk uit

gevoerd zou worden. Maar door het treffen van het vergelijk in handen te leggen van 

de municipaliteiten ontstonden er grote moeilijkheden. Veel plaatselijke besturen wei

gerden mee te werken aan de uitvoering of traineerden de zaken naar hun beste ver

mogen. Het verzet werd vaak geïnitieerd door gereformeerde kerkgenootschappen die 

hun kerken dreigden te verliezen bij implementatie van de regeling. Zij waren in de ge

vallen waar restitutie van kerken kon plaatsvinden altijd de gevende partij en de katho

lieken de ontvangende partij. 

Ook in Wijk bij Duurstede voelden de gereformeerden zich in het nauw gedreven. De 

katholieken waren in de meerderheid en de Grote Kerk was hen tijdens de Reformatie 

ontnomen. Na raadpleging van de gemeenteleden door de pastoor Johannes Lugten-

burg werd besloten het proces tot naasting van de kerk in gang te zetten. Het waren de 

katholieken die het initiatief namen om tot het wettelijk voorgeschreven vergelijk te 

komen, het stadsbestuur bleef aanvankelijk inert op dit punt. Naarmate de druk van 

katholieke zijde om tot handelen over te gaan werd opgevoerd, rees het verzet van de 

gereformeerden. Het stadsbestuur werkte ook niet van harte mee aan de aanspraak 

van de katholieken. Een punt van vertraging werd de taxatie. De waarde van het kerk

gebouw moest bepaald worden om het uitkeringsbedrag te kunnen bepalen voor de 

andere gezindten. Taxatie bleek vaak een heikele zaak; taxateurs waren ook leden van 

een gezindte en dus vaak niet neutraal. Alles moest binnen zes maanden rond zijn, 

maar toen die zes maanden waren verlopen was de restitutie van de Grote Kerk nog 

niet geregeld, evenmin als in vele andere plaatsen. De centrale regering besefte dat de 

termijn niet toereikend was geweest. Men interpreteerde de regel van zes maanden 

toen als volgt: als binnen zes maanden de zaak door het gemeentebestuur in behande

ling was genomen en er een aanspraak van een kerkgenootschap lag, mocht de proce

dure afgehandeld worden. Gedurende de verdere onderhandelingen zou de status quo 

gehandhaafd blijven. Dit was een uitnodiging voor de gereformeerden om de onder

handelingen zo lang mogelijk te rekken; onderwijl kon men gewoon over de Grote Kerk 

beschikken. 
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Het was een tactiek die vruchten afwierp, want politieke veranderingen zouden de 

tegenwerkers belonen. Op 16 oktober 1801 werd weer een nieuwe grondwet aangeno

men, wederom na een staatsgreep. In de nieuwe grondwet werd gesteld dat ieder kerk

genootschap onherroepelijk in het bezit bleef van datgene wat men vanaf het begin 

van de eeuw in bezit had. r Door de eerdere status-quoregeling glipte de Grote Kerk nu 

uit handen van de katholieken in Wijk. Het geschil tussen gereformeerden en katholie

ken was nog onbeslist, dus trokken de gereformeerden aan het langste eind. Vooral het 

woordje onherroepelijk in de nieuwe staatsregeling kon de gereformeerden wel beko

ren. De bui was naar het scheen voorgoed overgetrokken en de zon bleef inderdaad 

lang schijnen. Pas op 2 augustus 1808 verscheen weer een onweersbui. 

De republiek Nederland was inmiddels een koninkrijk geworden en had als eerste 

koning een katholiek op de troon gekregen. Lodewijk Napoleon vervaardigde op boven

genoemde datum een decreet uit dat het voor katholieken weer mogelijk maakte aan

spraken te maken op een kerk. Billijkheid was wat de koning voor ogen stond. Het ging 

de vorst er vooral om misstanden uit de weg te ruimen. Zijn streven was om in gemeen

ten waar de gereformeerden een ruime kerk bezaten en waar hun ledenaantal in ver

houding tot de katholieken klein was, de kerk aan de katholieke gemeenschap te 

geven. Voor de katholieken in Wijk waren de condities gunstig om weer een poging tot 

naasting van de Grote Kerk te ondernemen. Deze keer werden de municipaliteiten bui

ten spel gelaten en moesten de gewestelijke autoriteiten de zaak aanzwengelen. In het 

departement Utrecht werd landdrost J.H. van Lynden van Lunenburg met de zaak 

belast. Deze functionaris begon zich met tegenzin van zijn taakte kwijten. Het voert te 

ver zijn vertragingstactieken uit de doeken te doen, maar de katholieken in Wijk bleven 

lang onwetend over het uitgevaardigde decreet. Van hogerhand werd de landdrost tot 

wat meer actie aangespoord en moest hij een commissie tot beslechting der kerkelijke 

geschillen in het departement Utrecht instellen. 

Aan deze commissie werd op 2g november 1809 door de katholieken in Wijk een rekest 

gestuurd waarin men de wens uitsprak om in bezit gesteld te worden van de Grote 

Kerk. Later kwam daar het verzoek bij om ook een deel van de inkomsten van het 

Ewoud- en Elisabethgasthuis te mogen aanwenden voor de katholieke armen. De com

missie onder leiding van assessor W.E. de Perponcher pakte tot ongenoegen van het 

katholieke kerkbestuur niet de draad op van jaren eerder, maar gelastte het bestuur 

opnieuw met een verklaring van haar kerkleden te komen waaruit zou blijken dat de 

meerderheid der Wijkse katholieken daadwerkelijk achter het rekest stond. Die verkla

ring kwam begin februari 1810 binnen. Bij de verklaring werd terloops vermeld dat er 

enige dagen voor de stemming anonieme geschriften onder de katholieken waren ver

spreid met bedreigingen aan hun adres. '" Dit illustreert aardig hoe de verhouding was 

tussen de gereformeerden en katholieken in 1810. Het is daarom ook niet vreemd dat 

een voorstel om de Grote Kerk te delen door beide gezindten met weinig animo werd 

ontvangen. De commissie en de landdrost kwamen in hetzelfde jaar met hun advies 
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aan de minister. De Grote Kerk kon niet aan de katholieken worden toegewezen. Men 

zag de rechtmatige verlangens van de katholieken liever op een andere wijze voldaan. 

Dit advies zal - eufemistisch uitgedrukt - een teleurstelling zijn geweest voor de Wijkse 

katholieken. Van een oplossing van het geschil volgens recht en billijkheid was geen 

sprake. Al evenmin werd op een andere wijze aan de rechtmatige verlangens van de 

katholieken tegemoet gekomen. Sterker nog, de overheid zou door haar gedrag de 

katholieke gemeenschap in jaren van tegenspoed storten. 

De bouw van een nieuwe St. Jan Baptist 

In het jaar 1813 kwam een einde aan de Franse Tijd. Hoe weinig geliefd de Franse bezet

ter ook was, er volgden na 1813 geen politieke zuiveringen. Men draaide veel zaken 

terug, maar rekende niet rigoureus af met het verleden. Men zag in dat veel tijdens de 

Franse Tijd ten goede was veranderd en behield talloze vruchten van die periode. Ook 

op het gebied van de kerkelijke politiek werd voortgeborduurd op datgene wat onder 

Lodewijk Napoleon tot stand was gekomen. De scheiding tussen kerk en staat was 

onder zijn bewind weer ongedaan gemaakt, maar er was geen bevoorrechte kerk meer. 

Er was een speciaal departement van eredienst opgericht dat de zaken van de erkende 

kerkgenootschappen behartigde. Men was op dit departement niet verder gekomen 

dan enige plannenmakerij toen de Fransen het veld moesten ruimen. Koning Willem I 

handhaafde het departement, maar splitste het in tweeën: een voor de katholieke ere

dienst en een voor de protestantse eredienst. Doel was onder andere om tot een uni

form georganiseerde katholieke kerk te komen in het hele koninkrijk, dus incluis het 

huidige België. In het noorden moest daarom de status van missiegebied worden opge

heven en de bisschoppelijke hiërarchie worden hersteld. Men trad hierover met Rome 

in onderhandeling. De plannen van Willem I zouden uiteindelijk hopeloos vastlopen, 

maar ondertussen zag de Rooms-katholieke Kerk zich gesteld onder de bescherming 

van de staat. 

Protectie van de staat betekende reglementering en financiering. Te Wijk bij Duurstede 

zou dit al gauw een tangconstructie voor de katholieken blijken. In 1815 werd de schuur-

kerk aan de Achterstraat, na inspectie door de gedeputeerden G.C.J, van Lynden van 

Sandenburgen W.H. de Beaufort, afgekeurd. De kerk waste bouwvallig en te klein. ' ' 

Dat de kerk ondanks haar relatief jonge leeftijd van iets meer dan veertig jaar bouwval

lig was, was een acceptabele reden tot afkeuring. Maar om haar af te keuren omdat zij 

te klein was, was minder redelijk. Te klein was het kerkgebouw namelijk altijd al ge

weest. Dit was een gevolg van de beperkende bepalingen van het ancien regime, dat 

katholieken bewust in nauw bemeten gebouwen liet kerken. De katholieke gemeen

schap werd nu min of meer gedwongen om nieuwbouw te plegen. Herstel en uitbrei

ding van de schuurkerk was misschien een optie geweest, maar nu eindelijk de moge

lijkheid bestond om uit de obscuriteit te treden, zullen de katholieken ook zelf een ster-
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ke voorkeur voor nieuwbouw hebben gehad. Vooral pastoor Lugtenburg, die al twee 

keer de Grote Kerk aan zijn neus voorbij had zien gaan, was een voorstander van nieuw

bouw. Het benodigde geld dacht hij te verwerven door overheidssubsidie, collectes en 

via zijn ouders. De ouders van de pastoor woonden bij hem in en waren niet onbemid

deld.2" 

De mogelijkheid tot het bouwen van een nieuwe katholieke kerk zonder restricties had 

elders al tot een zekere wederopleving onder de katholieken geleid. Zo was in het nabij 

gelegen Rijsenburg nog onder Lodewijk Napoleon een nieuwe katholieke kerk gebouwd 

die duidelijk als zodanig herkenbaar was. Zelfs de stedenbouwkundige entourage 

waarin de kerk geplaatst werd, getuigde van een groeiend zelfbewustzijn bij de katho

lieken: voor de kerk werd in het klein de vorm van het Sint-Pietersplein te Rome geïmi

teerd. En ook in Wijk bij Duurstede werd men klaarblijkelijk bevangen door geestdrift, 

want men pakte de zaken groots aan. Behalve een nieuwe kerk, wilde men meteen een 

nieuwe pastorie en een nieuw armhuis bouwen. Het oude armhuis dat in november 

1805 was ingericht, voldeed niet meer. Als locatie had men een groot deel van het oude 

kloosterterrein op het oog. Het was waarschijnlijk mogelijk die plek door koop te ver

krijgen, er was genoeg ruimte om de gekoesterde ambities te verwezenlijken en de 

locatie was niet zo achteraf gelegen als de Achterstraat. 

Op het voormalige kloosterterrein stonden destijds enkele gebouwen in bezit van 

domeinen: de huizen het Klooster of Prinsenhuis en het Kleine Prinsenhuis met enkele 

stallen (de oude refter van het Maria Magdalenaklooster) en een tuinmanswoning. De 

gebouwen werden niet gebruikt en verkeerden door achterstallig onderhoud in slechte 

staat.21 

Dit bood pastoor Johannes tugtenburg en de armmeesters het perspectief om de hui

zen met bijbehorend terrein te verwerven. Men schreef een rekest aan de koning met 

de vraag of hij genegen was tot verkoop over te gaan. Als motivatie werd de noodzaak 

van een nieuw armhuis opgevoerd, over een nieuwe kerk werd niet gerept. Dit gebeur

de waarschijnlijk om twee redenen. Ten eerste bood zich enkel het Rooms-katholieke 

armhuis als koper aan omdat deze instelling de middelen bezat om de koop te financie

ren. De tweede reden was dat men het complex voor een zo laag mogelijke prijs wilde 

verwerven en dat probeerde door de hele aankoop in de sfeer van barmhartigheid te 

trekken. Zo gaf men bijvoorbeeld als verklaring voor de noodzaak van een groot terrein 

dat het ingericht zou worden als groentetuin voor de armen. Zelfs het Prinsenhuis zou 

worden afgebroken om op die plek een tuin aan te leggen. Helaas voor de rekestranten 

werd hun verzoek door een ambtenaar van domeinen afgehandeld, die in naam van de 

koning wel tot verkoop wilde over gaan, maar dan gewoon voor de prijs waarvoor het 

complex recent was getaxeerd, namelijk ƒ 3750,-. Dit aanbod deed de armmeesters en 

pastoor weer naar de pen grijpen om een tweede verzoek te laten uitgaan. Men had de 

huizen zelf in ogenschouw genomen en geconstateerd dat zij in een staat van 'vol

maakte ruïne' verkeerden. Sloop was de enige optie en het afbraakmateriaal zou ook 
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Foto uit circa 1890 van de door Adrianus Tollus in 1809 ontworpen kerk Sint Petrus' Banden aan het Kerk

plein 5 in Rijsenburg (Gemeente Driebergen-Rijsenburg, Collectie Stichting Driebergen-Rijsenburg 'Vroeger en 

Nu'). 

weinig opbrengen omdat al het steen- en houtwerk was vergaan. Een nieuwe taxatie 

zou zeker uitwijzen dat erf 1500,- van het verkoopbedrag af moest. Het rekest werd in 

verschillende bewoordingen naar drie personen verstuurd: de koning, het hoofd domei

nen en de rentmeester van de domeingoederen te Wijk bij Duurstede in Culemborg. De 

rentmeester adviseerde het hoofd domeinen de verkoopprijs met 250 gulden te verla

gen, maar hier is uiteindelijk geen gevolg aan gegeven. In maart betaalden de arm

meesters de helft van het volle bedrag en in september 1817 werd de tweede en laatste 

termijn voldaan. Blijkbaar hadden de armmeesters en pastoor hun zinnen op het ter

rein gezet en waren ze altijd al bereid geweest om het volle pond te betalen, want 

vanaf het begin dat de koop overwogen werd, werden al bouwmaterialen ingeslagen. --

Ook de architect was waarschijnlijk al in de arm genomen. De keuze was gevallen op 

Adrianus Tollus (1783-1847), een Haagse architect die zes jaar daarvoor de kerk van St. 

Petrus Banden in Rijsenburg bij Driebergen had ontworpen. Goede architecten waren 

in die tijd schaars. De meeste bouwkundigen beschikten door gebrek aan educatie en 

ervaring niet over de expertise om grote gebouwen te ontwerpen, zowel op architecto

nisch als constructief vlak. Het was daarom niet vreemd dat Lugtenburg een architect 

van ver buiten Wijk bij Duurstede aantrok. Waren goede architecten zeldzaam, goede 

katholieke architecten die een kerk konden ontwerpen waren in Holland helemaal een 

zeldzaamheid. De kerk van Rijsenburg zal de bouwpastoor ongetwijfeld op het spoor 

van Tollus hebben gebracht. Mogelijk heeft hij Tollus in Rijsenburg gesproken want de 
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architect verbleef daar vaak omdat hij als een soort opzichter in dienst was van de puis

sant rijke P.J. van Oosthuyse. Deze succesvolle ondernemer, van origine een Vlaming, 

woonde in Driebergen opSparrendaal en was ambachtsheer van Rijsenburg. Als devoot 

katholiek had hij voor zijn ambachtsheerlijkheid Rijsenburg een katholieke kerk laten 

bouwen. Behalve talloze bezittingen in Driebergen-Rijsenburg had Van Oosthuyse ook 

in Den Haag onroerend goed in bezit. De plaatselijke architect Tollus droeg zorg voor 

deze gebouwen. Het was een logische stap voor Van Oosthuyse om Tollus het ontwerp 

voor de kerk van Rijsenburg te laten tekenen, tater heeft Tollus nog enkele buitenhui

zen in Rijsenburg en Driebergen voor de weduwe van Van Oosthuyse getekend.2' 

Behalve de kerk van Wijk heeft Tollus ook de pastorie ontworpen. Onbekend is of hij 

ook het armhuis heeft geconcipieerd. 

Nadat het terrein in maart 1817 door koop was verworven kon met de werkzaamheden 

gestart worden. Onmiddellijk werd de sloop van de gebouwen ter hand genomen. Het 

Kleine Prinsenhuis viel als eerste onder slopershanden. Op de fundamenten werd met 

behoud van de kelders een nieuw armhuis opgetrokken, dat nog voor het einde van het 

jaar klaar was. Vervolgens werd aan de kerk en de pastorie begonnen. Het moet op het 

terrein een drukte van belang geweest zijn. Er vonden voor allerhande klusjes aanbe

stedingen plaats, die onder meer dan vijftig verschillende personen werden verdeeld. 

Het was een komen en gaan op het bouwterrein en op drukke dagen zullen wel meer 

dan honderd arbeiders hebben rondgelopen. Door de malaise in die tijd kon men 

beschikken overeen groot aanbod van arbeidskrachten. Er waren slopers, steenbikkers, 

steensorteerders, grondwerkers, kruiers, sjouwers, timmerlieden, metselaars, specie

makers, metaalwerkers, steenhouwers, leveranciers en opzichters aanwezig. Ook de 

bewoners van het armhuis werden aan de arbeid gezet. De vaart zat dan ook goed in de 

werkzaamheden. Een jaar later, in april 1818, werd de sloop van de schuurkerk in de 

Achterstraat aanbesteed, hetgeen erop duidt dat men al in staat was te kerken in de 

nieuwe kerk in aanbouw. Een maand later werd de afbraak van de oude pastorie aanbe

steed en in juli volgde de sloop. Dit laatste duidt op het bewoonbaar zijn van de nieuwe 

pastorie in die maand. Na de zomer van 1818 lopen de werkzaamheden terug om nog 

tot 1819 aan te houden. Een duidelijk teken dat men geen aanvoer van grote vrachten 

meer verwachtte, was het weer opmetselen van de walmuur in juni 1819. Een gedeelte 

van de walmuur was namelijk in mei 1817 geslecht, zodat vrachten die via de stads

gracht werden aangevoerd gemakkelijk het bouwterrein op konden worden gebracht. 

Men zou verwachten dat toen het werk was geklaard. Dat bleek niet zo te zijn. De 

financiële rek was er volledig uit, de liquide middelen waren uitgeput en de kerk was 

nog niet af. 

De bouw bleek de financiële spankracht van de kerkelijke gemeente te boven zijn 

gegaan. De pastoor had al zijn geld en goed in de kerk gestoken. Om de bouw te finan

cieren was een grote hofstede met landerijen in bezit van het katholieke armhuis in de 

verkoop gedaan. De gelden uit de verkoop van hofstede De Doornboom - nabij het veer-
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huis gelegen - waren inmiddels op. Men had zich verder in de schulden gestoken in de 

hoop dat een subsidie van de staat de nood zou lenigen. Het verzoek om geld, maar 

liefst 30.000 gulden, was al in december 1817 de deur uitgegaan, maar men kreeg nul 

op het rekest. Eind 1819 was er nog geen antwoord binnen van het departement voor de 

Rooms-katholieke eredienst, laat staan geld. En toch was men niet over één nacht ijs 

gegaan. Pastoor Lugtenburg had zichzelf niet in staat geacht het rekest te schrijven, 

ook de armmeesters (door een latere pastoor gekenschetst als eenvoudige werklieden) 

waren van mening dat zij dit niet zelf konden doen. Men besloot daarom iemand in te 

huren die beroepshalve verzoekschriften in diende bij de overheid, een zogenaamde 

solliciteur. Het leek een wijs besluit om iemand in te huren die de weg wist in het laby

rint van overheidsburelen, maar de doordachtheid van dit besluit werd geheel teniet 

gedaan door de verkeerde man in te huren. De solliciteur, een zekere N. Schrant, bleek 

zijn werktempo synchroon te laten lopen met de snelheid van de ambtelijke molens. Zo 

vernemen we uit een brief van 1823 aan pastoor Lugtenburg van architect ToIIus dat hij 

al vele malen in zijn verwachtingen bedrogen is geweest en dat hij nu van Schrant te 

horen had gekregen dat de zaak waarschijnlijk binnenkort zou worden afgerond. Tollus 

hoopt het van harte maar heeft er zelf niet zoveel fiducie in. De volgende keer dat 

Schrant daarop in het parochiearchief van Wijk naar voren komt, is in 1824. Pastoor 

Lugtenburg beklaagt zich door middel van een brief bij Schrant over de geringe infor

matie die hij van hem krijgt. Schrant zou een halfjaar na deze brief weer een rekest bij 

de koning indienen. Zijn tweede in zeven jaar! Lugtenburg heeft toen nog een jaar de 

hoop kunnen koesteren dat er misschien nu geld zou los komen. Op 5 november 1825 

laat de bouwpastoor echter het leven. Hij werd begraven voor het hoofdaltaar van zijn 

onafgebouwde kerk. 

Wat moest er eigenlijk nog gebeuren aan de kerk? Het gebouw stond er en was over

kapt. Maar daarmee was alles gezegd. Men spreekt van een geraamte dat aan de aller

grootste schade werd blootgesteld. Het metselwerk was nog niet gevoegd en binnen 

was de kerk op wat noodzakelijke kerkmeubelen voor de eredienst na kaal. De muren 

waren niet afgewerkt en ook het plafond was waarschijnlijk nog niet gestuct. Buiten 

moest de toren afgebouwd worden. Merkwaardig is dat men het heeft over een nieuw 

koepelwerk en toren. Uit het bewijs van uitgaven van de bouw over onder andere het 

jaar 1819 blijkt dat men wel bezig geweest is met de toren. De gebinten waren besteld 

en enkele molenmakers hadden deze gebinten opgericht. Later zouden de molenma

kers nog meer werk aan de toren verrichten. Uit latere gegevens blijkt dat de toren 

spoedig na zijn oprichting ingestort was en men met extra kosten opgezadeld werd 

vanwege de materiële schade.:4 Het in elkaar storten van de toren werd vermoedelijk 

veroorzaakt doordat de constructie onaf was. 

De nieuwe pastoor Gerardus van Grieken bleek nog voldoende vertrouwen in Schrant 

te hebben, zodat deze de belangen van de Wijkse katholieken in Den Haag bleef behar

tigen. In 1826 schreef de solliciteur een derde rekest, nadat op het vorige maar geen 
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besluit werd genomen. Schrant kreeg het deze keer zowaar voor elkaar wat raderen in 

beweging te krijgen. Zijn verzoek werd naar de provincie Utrecht doorgestuurd, van

daar werd het naar de gemeente Wijk bij Duurstede verzonden. Het gemeentebestuur 

nam contact op met de pastoor en armmeesters en vroeg om een begroting voor de 

verdere op- of afbouw van de kerk. Deze werd door architect Tollus opgesteld en ver

stuurd. Er was nog ruim 8000 gulden nodig. Naast dit bedrag brachten pastoor en arm

meesters onder de aandacht dat men zich voor de bouw van de kerk voor 13.800 gulden 

in de schulden had gestoken. Na drieënhalf jaar krijgt men respons. Men verlangt 

wederom een begroting, ditmaal opgemaakt door een deskundige en met een behoor

lijke onderbouwing. Men voldoet aan dit verzoek en op basis hiervan wordt besloten 

om 2500 gulden subsidie toe te kennen, mits aan een aantal voorwaarden wordt vol

daan. Om een lang verhaal kort te maken, in juli 1833 krijgt men eindelijk het geld bin

nen, ongeveer tegelijk met 500 gulden subsidie van de provincie Utrecht. De begelei

dende boodschap luidde dat men alles solide maar zo zuinig mogelijk moest afwerken.25 

De toegekende subsidie was uiteraard niet toereikend, het tekort werd door gemeente

leden bijeen gesprokkeld. Op 26 november 1833 werd de kerk feestelijk ingewijd. Ruim 

zestien jaar na de start van de werkzaamheden was de St. Jan Baptist dan toch voltooid. 

Door de subsidie pas zestien jaar later toe te kennen hadden beide overheden samen 

ruim 2100 gulden aan interest kunnen trekken. Effectief gezien was de centrale over

heid aan subsidiegeld maar slechts 700 gulden kwijt. Het tegemoet komen aan de 

rechtmatige verlangens van de katholieken inzake een grotere kerk, waarover men 

ruim twee decennia eerder sprak, blijkt wel heel povertjes uitgevallen te zijn. De katho

lieke gemeenschap leed door het langdurige uitstel van de subsidie zelfs schade. De 

onafgewerkte toren bleek niet bestand tegen de inwerking van de weersinvloeden. De 

constructie stortte in en moest geheel worden vervangen. In 1838 werd bij de Utrechtse 

aartspriester G.A.Vermeulen nog een extra lening van 20.000 gulden afgesloten om de 

tekorten die waren ontstaan bij de bouw te dekken. Naast materiële en financiële scha

de was er waarschijnlijk nog de emotionele schade. Gebukt onder zware lasten, was 

men zonder de subsidie nauwelijks in staat de kerk verder af te werken. Jarenlang heeft 

men onnodig in een kaal godshuis gekerkt. Waarschijnlijk was de ruimte soberder dan 

de oude schuurkerk. De emancipatie van de katholieken in Wijk was door de nieuwe 

wetgeving in 1798 weliswaar in gang gezet, maar of men in Wijk de nieuwe vrijheid de 

eerste 35 jaar als een vooruitgang heeft ervaren, is de vraag. De idealen die men had, 

leken steeds meer op illusies. Gaandeweg heeft de katholieke gemeenschap toch haar 

lang gekoesterde wens van een nieuw volwaardig kerkgebouw kunnen verwezenlijken. 

De nieuwe kerk architectonisch en stedenbouwkundig bezien 

In een verslag van de inwijding van de kerk weet de geëxalteerde schrijver te melden 

dat het prachtige kerkgebouw een der fraaiste in de provincie is. 118 Jaar later voorziet 
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Hijmans deze opmerking van het volgende commentaar: 'Men zou hieruit kunnen aflei

den dat er niet heel veel fraais op het gebied van kerkelijke bouw in de provincie 

Utrecht te vinden was, want wondermooi was het nieuwe bouwwerk niet.':'' Smaken 

mogen dan verschillen, deze uitspraken illustreren toch de evolutie op smaakgebied in 

de loop van de tijd. Hijmans had inderdaad gelijk dat er niet veel fraais op het gebied 

van kerkelijke bouw in de provincie te vinden was. Niet in de zin dat alles lelijk was, het

geen Hijmans eigenlijk impliciet bedoelt, maar in de zin dat er weinig nieuwe kerken 

werden gebouwd. De economische omstandigheden waren tijdens en na de Franse Tijd 

ongunstig en verhinderden vele katholieke gemeenschappen direct te bouwen. De wei

nige gebouwen die werden gerealiseerd waren voor de katholieken lichtpunten die 

opgloeiden na een tijd van duisternis. Elke nieuwe kerk werd logischerwijs met jubel

zang ontvangen. Maar de architectuur van die kerken was ook een noviteit en voor de 

toenmalige beschouwer reden om in alle toonaarden te bezingen. Architect Tollus had 

met zijn kerk St. Petrus' Banden te Rijsenburg van 1810 een nieuwe canon voor katholie

ke kerken geschapen. Zijn neoclassicistische vormentaal was geënt op de destijds in 

Frankrijk in zwang zijnde empirestijl en om de katholieke signatuur van een kerk ken

baar te maken voegde Tollus een vleugje barok toe. Barok was als stijl van de 

Contrareformatie voor de toenmalige katholiek duidelijk herkenbaar als een stijleigen 

element van het Roomse geloof. Later zou de gotische bouwstijl meer de associatie met 

het katholieke geloof oproepen, maar het gebruik van die stijl werd in de tijd van Tollus 

alleen toegepast bij romantische bouwwerken als tuinsieraden en buitenhuizen. Het 

barokke element in Tollus' kerkenarchitectuur is de voluutvormige verbinding tussen 

begane grond en de torenachtige opbouw van de 

middenas. 

De toepassing van de neoclassicistische stijl door 

Tollus vond veel waardering en werd vooral door 

de ingenieurs van Waterstaat nagevolgd. Veel ker

ken die in de negentiende eeuw met overheids

steun werden gebouwd waren ontworpen door 

ingenieurs van dit departement. Deze technische 

ambtenaren waren geen grote talenten op het 

gebied van de bouwkunst, maar hadden wel enige 

notie van de smaak van hun tijd. Daarom ontwier

pen zij in de neoclassicistische stijl en wat de inge

nieurs aan artisticiteit tekort kwamen, compen

seerden zij door pompeuze gebaren die vaak tegen 

de zuiverheid van de stijl indruisten. De producten 

van de ingenieurs van Waterstaat wekten door 

Foto uit circa 187s van de oude kerk en pastorie aan de Klooster 

Leuterstraat (SAKRUH, Topografische Atlas). 
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hun middelmatigheid later aversie op en alle kerken die in de neoclassicistische stijl 

waren ontworpen, werden voortaan minachtend met de term 'waterstaatsstijl' geka

rakteriseerd. Ook de appreciatie voor de Wijkse kerk van Tollus werd meegesleurd in de 

golf van ongunstige waardering die de kerken van de ingenieursten deel viel. Hijmans' 

citaat is hiervan een voorbeeld. 

Kenmerkend voor de kerk van Wijk was de architectonische focus op de gevel met de 

hoofdingang. Deze symmetrische gevel was op de begane grond drie assen breed. De 

middelste as sprong iets naar voren en verhief zich tot een toren. De tweede geleding 

van deze toren was boven de begane grond aan de zijkanten van gemetselde voluten 

voorzien. Achter deze voluten bevond zich het dak. In de geleding was een luiklok 

gehangen. De geleding zelfwas vierkant en met pilasters en hoofdgestel verfraaid. De 

derde en vierde geleding bestonden uit twee vrijstaande op elkaar geplaatste achtkan

tige lantaarns. De top was versierd met een kruis. In de middelste as bevond zich op de 

begane grond de ingang met daarboven een nis waarin een beeld van Johannes de 

Doper was geplaatst. In de rechter- en linkeras was op grote hoogte een rondboogven

ster aangebracht. De begane grond werd afgesloten met een kroonlijst, die bij de voor

sprong van de middelste as van een fronton was voorzien. In de zijgevels waren ook 

rondboogvensters geplaatst. Aan de achterzijde was de apsis driezijdig gesloten. 

Een interessant detail is het nu nog aanwezige stel barokke hekpijlers bij de toegang 

tot het kerkplein. Deze zijn in 1819 geplaatst en waren niet nieuw. In het bewijs van uit

gaven over onder andere 1819 wordt melding gemaakt van twee stenen kolommen met 

hek die voor 200 gulden waren gekocht. r Ze moesten elders worden afgebroken en 

worden opgehaald, waarschijnlijk van een of ander landgoed. Blijkbaar vond de pastoor 

of architect de kolommen goed passen bij de kerk. De concave en convexe vormen van 

de hekpijlers sloten aan bij de genoemde in- en uitzwenkende geveldelen naast de 

tweede torengeleding. 

Paradoxaal is dat de blikvanger van de kerk, de gevel met de torenopbouw, steden

bouwkundig zeer ongelukkig gericht stond. Noch vanaf de kant van de vroegere 

Leuterstraat, noch vanaf de as Klooster-Oeverstraat had men goed zicht op de gevel. 

Tollus, die vanwege zijn classicistische ontwerpregels niet zal hebben willen afwijken 

van een rechthoekige plattegrond, had de zaalkerk anders moeten situeren. Een kwart

slag gedraaid met de hoofdgevel naar de Oeverstraat was beter geweest, maar was 

waarschijnlijk om liturgische redenen niet mogelijk. Het koor moest naar het oosten 

zijn gericht. Het was beter geweest als de kerk op de plaats van de pastorie was 

gebouwd. Maar op die plek was de diepte van het perceel net niet toereikend om een 

kerk te bouwen. Voor een architect die verantwoordelijk was voor het Kerkplein van 

Rijsenburg waar een magistrale zichtas de blik automatisch naar de kerk leidt, moet de 

stedenbouwkundige plaatsing van de Wijkse kerk ongetwijfeld een onbevredigend 

gevoel hebben gegeven. Het zicht op de kerk vanaf de kant van de Leuterstraat werd 

deels belemmerd door het armhuis. Had men bij de bouw van het armhuis de rooilijn 
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van de straat gevolgd, dan was het zicht op de gevel zelfs nog slechter geweest. Een 

gemetselde muur voor het armhuis en ter afsluiting van het kerkplein ontnam ook het 

zicht op de hoofdgevel. De enige plek waar de bezoeker de hoofdgevel van een afstand 

in zijn geheel kon aanschouwen, was het kerkplein. 

Nieuwbouwplannen 28 

In 1879 arriveerde een nieuwe pastoor in Wijk bij Duurstede. Het was pastoor Antonius 

Everardus Smorenburg, die tot 1901 aan de parochie verbonden zou blijven en uiteinde

lijk in 1904 als inwoner van het St.-Lambertusgesticht zou sterven. In Wijk zal 

Smorenburg als een wandelende avonturenroman zijn beschouwd. Voordat de pastoor 

naar het provinciale Wijk bij Duurstede kwam, had hij namelijk een leven vol avontuur 

op exotische plaatsen achter de rug. Smorenburg ging in zijn jonge jaren naar Parijs om 

als missionaris te worden opgeleid. In 1853 werd hij naar China gezonden. Tijdens de 

reis brak er brand uit op het schip en leed Smorenburg schipbreuk ergens tussen de 

Filippijnse eilanden Jamar en Luzon. Hij roeide met een reddingsboot naar Luzon en 

vervolgde zijn reis. In China werkte hij eerst in het noorden, daarna in Peking en vervol

gens in Mongolië. Hij had als provicaris de leiding over de gehele missie in China en 

Mongolië. Hij sprak vloeiend Chinees en heeft een woordenboek over de taal samenge

steld. Voor zijn verdiensten in het verre oosten kreeg hij een wereldlijke onderschei

ding; hij werd tot ridder van de blauwe saffier benoemd. Door omstandigheden keerde 

de pastoor in 1871 terug naar zijn vaderland. Daar werd hij pastoor te Bredevoort en ti j

dens zijn ambtsperiode liet hij een nieuw kerkgebouw verrijzen.2'' Klaarblijkelijk was de 

nieuwe pastoor een man van daden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Smorenburg 

al snel na zijn aantreden over nieuwbouw van de kerk begon. 

Op 14 juni 1880 bleek bij een bespreking over te verhuren plaatsen dat de kerk te klein 

was. Deze constatering kwam niet uit de lucht vallen, maar Smorenburg achtte de tijd 

rijp voor actie. Als de middelen het toelieten moest er een vergroting van de kerk plaats 

vinden. Inmiddels was in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld en daarmee 

was de organisatie van de Rooms-katholieke kerk in Nederland drastisch verbeterd. Een 

parochie kon op het gebied van bouwzaken niet meer autonoom handelen, er moest nu 

eerst toestemming komen van de aartsbisschop van Utrecht. Deze gaf zijn consent aan 

een verdere uitwerking van de plannen en de pastoor werd door het kerkbestuur ver

zocht architect Alfred Tepe te benaderen. Deze architect genoot de voorkeur van de 

aartsbisschop en was wellicht het Wijkse kerkbestuur aangeraden. Tepe was net ver

huisd van het Kerkplein in Rijsenburg - waar hij uitkeek op Tollus' kerk - naar zijn nieu

we villa Kastanjehof aan de Hoofdstraat in dezelfde gemeente. De kerk van Tollus zal 

Tepe weinig bekoord hebben. Alfred Tepe was een fervent aanhanger van de neogoti

sche stijl. Ook bij profane architectuur, zoals zijn eigen villa, hanteerde hij deze bouw

stijl. Net nu hij verlost was van het uitzicht op Tollus' kerk, kwam pastoor Smorenburg 

l:RED GAASBEEK GELOVEN EN BOUWEN IN WIJK BI] D U U R S T E D E 



Oud-Utrecht 

m 

hem verzoeken om aan Tollus' creatie in Wijk te werken. De opdracht was een vergro

ting, maarTepe stelde, na de situatie ter plekke te hebben bestudeerd, meteen voor de 

kerk te laten vervangen door een nieuw gebouw op een andere plek. Dit voorstel deed 

hij op grond van kostenvergelijking. Nieuwbouw zou weliswaar meer kosten maar in de 

toekomst voordeliger uitpakken omdat het oude gebouw elke keer weer aanpassing 

behoefde. Naast een tekening voor vergroting zou hij ook een tekening voor nieuw

bouw leveren. De tekeningen kwamen bij het kerkbestuur binnen in maart 1882. Men 

koos er toch voor om het oude gebouw te vergroten. De verbouwing zou de zaalkerk 

niet alleen verlengen met een presbyterium maar ook in een kruiskerk veranderen door 

een extra dwarsbeuk. De kosten werden begroot op 50.000 gulden, dat was dan inclu

sief een nieuw altaar. 

De bisschop ging in principe akkoord maar verlangde wel een opgave van de fondsen 

waaruit men de kosten van de bouw dacht te bestrijden. Even leek het of de geschiede

nis in Wijk bij Duurstede zich ging herhalen. Men beschikte niet over de benodigde 

fondsen, maar het kerkbestuur zou aan het armbestuur verzoeken de hofstede Colland 

te Amerongen te verkopen. Met de opbrengsten kon dan de bouw gefinancierd wor

den. Deze financieringsconstructie was ook in 1817 gebruikt. Maar het armbestuur 

mocht de hofstede Colland van de erflaters alleen ten bate van het armengesticht aan

wenden, verkoop was volgens de testamentaire voorwaarden zelfs verboden. Men 

speelde toen met het idee om een lening af te sluiten en de gemeenteleden de rente te 

laten betalen, maar die constructie werd te gevaarlijk geacht en met dit idee sneuvelde 

voorlopig ook het bouwplan. 

In 1890 werd het probleem van de vergroting weer aangekaart. Er was inmiddels een 

nieuw kerkbestuur aangetreden. De leden van het bestuur wisten dat er jaren tevoren 

een ontwerp voor uitbreiding op tafel had gelegen en dat deze vergroting aan de voor

zijde van de kerk was gedacht. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, bedoelde 

men hiermee de oostzijde met de apsis; blijkbaar werd vanuit de zitpositie in de kerk 

gedacht! Nu dacht men aan een vergroting aan de achterzijde (de westzijde) door mid

del van het uitbreken van de toren en het bouwen van een nieuwe toren. Dit had als 

voordeel dat 'ontstichtende' plaatsen zouden verdwijnen, plaatsen die waarschijnlijk 

slecht zicht boden. Het kerkbestuur polste pastoor Smorenburg of deze zich in de nieu

we visie kon vinden. De herder van de Wijkse parochie was niet tegen, maar wenste het 

plan pas serieus te behandelen als er een uitgewerkt concept op tafel lag. Kerkmeesters 

en kapelaan Van Berkel traden vervolgens in contact met architect Joseph Cuypers, 

zoon van de beroemde Pierre Cuypers. Deze Amsterdamse bouwmeester zou twee 

schetsplannen met begrotingen leveren: een voor een uitbreiding met stenen toren en 

een voor een uitbreiding met kleine houten toren. De plannen werden 9 maart 1891 in 

een vergadering aan de pastoor voorgelegd. Smorenburg wist toen te melden dat het 

Wijkse kerkbestuur nog verplichtingen had aan architect Tepe, die voor zijn werk nim

mer was betaald. Hier hadden kerkmeesters en kapelaan geen vermoeden van gehad, 
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omdat zij daarover simpelweg niet waren ingelicht. Dit leverde een dilemma op. Men 

had inmiddels ook verplichtingen aan architect Cuypers. Besloten werd om de zaak aan 

de aartsbisschop voor te leggen en ondertussen Joseph Cuypers aan het lijntje te hou

den. Zijne Doorluchtige Hoogheid besliste dat eerst met Tepe afgerekend moest wor

den. Deed men dat niet, dan kreeg men ook geen autorisatie voor de verbouwing. Tepe 

verlangde ƒ 400,- voor zijn geleverd werk, 1% van de bouwkosten. Dit vond men bijzon

der veel geld en staande de vergadering van 8 mei 1891 werd maar besloten de zaak 

met Cuypers af te maken; 1% van zijn begrotingssom zou neerkomen op slechts ƒ 150,-. 

Tepe zou dan de kerkverbouwing worden opgedragen. Tot verbazing van het kerkbe

stuur diende Cuypers een rekening van ƒ 380,- in, niet veel minder dan het bedrag van 

Tepe. Om uit de impasse te geraken besloot het kerkbestuur tot een machiavellistische 

manier van onderhandelen over te gaan. Aan Tepe werd gevraagd of hij wilde afzien 

van het verschuldigde honorarium als hem de opdracht gegund werd, zo niet dan zou

den ze met Cuypers in zee gaan. Gedurende de tijd dat Tepe nog geen beslissing had 

genomen, zou men Cuypers in het ongewisse laten over een eventuele opdracht. Zijn 

honorarium betaalde het kerkbestuur voorlopig niet omdat dat nog een punt van 

onderhandeling kon worden als men met Cuypers in zee ging. Het eind van het liedje 

was dat men Tepe betaalde voor zijn werk begin jaren tachtig. De kerkvergroting werd 

wegens financiële bezwaren weer op de lange baan geschoven en Cuypers kreeg 

dezelfde behandeling als Tepe. Het kerkbestuur betaalde de Amsterdamse architect 

pas na vijftien jaar toen men weereen andere architect in de arm nam. '" 

Kleur in de kerk en twee kerkvergrotingen 

Een niet bij naam genoemde ingezetene van de Wijkse parochie had in 1897 nog wat 

geld over. In plaats van op een conventionele manier van het geld te rentenieren, 

bedacht de parochiaan het volgende. De Rooms-katholieke kerk kon de beschikking 

krijgen over ƒ 2000,- tegen een vast te stellen jaarlijkse rente. Na het overlijden van de 

geldschieter mocht het geld als een gift beschouwd worden. Voorwaarde was wel dat 

het geld aangewend zou worden voor het polychromeren van de kerk. Het kerkbestuur 

had wel oren naar dit plan en vroeg de schilder Jansen uit Zevenaar, die ooit een klein 

stukje van de kerk had gepolychromeerd, om een plan met begroting. Deze schilder 

was voor ƒ 2500,- bereid de gehele kerk te decoreren. Het kerkbestuur ging akkoord 

maar sputterde toch nog even toen achteraf bleek dat het steigerwerk niet bij de 

begroting was inbegrepen. De Zevenaarse schilder voltooide zijn werkzaamheden 

begin 1898. 3' 

Tijdens de besluitvorming over het polychromeren was de kerkvergroting weer ter 

sprake gekomen. Men vreesde dat een deel van de polychromie verloren zou gaan tij

dens een toekomstige verbouwing. Dit was onvermijdelijk maar niet bezwaarlijk aan

gezien het maar om een klein gedeelte zou gaan. Men stelde tevens vast dat het laatste 
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Gezicht op het vernieuwde koor van igoy, 
prentbriefkaart van omstreeks igio (SAK-
RUH, Topografische Atlas). 

plan om aan de westkant uit te 

breiden niet de grootste prioriteit 

had. Eerst moest aan de oostkant 

een uitbreiding plaats vinden, 

daarna zou een vergroting met 

nieuwe toren aan de westkant 

plaats vinden. Van deze vaststel

ling werd niet meer afgeweken, 

maar het zou nog ruim veertig jaar 

duren voordat de twee fasen van 

vergroting werden afgerond. 

De man die aanvankelijk dacht de 

kerkvergroting te volbrengen, pas

toor Smorenburg, maakte het alle

maal niet meer mee. De eerste ver

groting vond plaats enkele jaren 

na zijn vertrek (1901) en dood 

(1904). De opvolger van Smoren

burg, pastoor J. Pruijn, toog na zijn 

aantreden meteen aan het werk 

om de kerkvergroting eindelijk 

eens van de grond te krijgen. Hij 

vroeg toestemming aan de aarts

bisschop om gedurende vijfjaar langs de huizen te mogen gaan en te collecteren voor 

de verbouwing. De toestemming kwam en na vijf jaar gaf bouwpastoor Pruijn architect 

Wolter te Riele uit Deventer opdracht een vergroting te tekenen. Deze architect had 

ruime ervaring met kerkenbouw. Er passeerden verschillende plannen omdat elke keer 

de financiën niet toereikend bleken. In oktober 1906 lag een plan op tafel dat voldeed 

aan de raming en eisen. Het kerkbestuur en pastoor gaven aan dit plan hun goedkeu

ring en zonden het door naar de beroemdste bouwpastoor van het bisdom Utrecht, G. 

van Heukelum te Jutphaas. Deze geestelijke had een enorme invloed binnen het bis

dom aangaande bouwzaken en was een fervent promotor van de neogotische stijl. 

Samen met een aantal kunstenaars stond hij aan de wieg van het Sint-Bernulphusgilde, 

een kunstenaarskring die streefde naar 'gesamt'kunstwerken in neogotische stijl. De 

eerder genoemde architect Tepe was bijvoorbeeld lid van dat gilde en verwierf dankzij 

Van Heukelum een schitterende loopbaan. Met het plan van Wolter te Riele had Van 

Heukelum weinig moeite, want ook deze architect was een discipel van de neogotiek. 
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Ontwerptekening van de R.K. kerk door A.J. 

Mosman, tekening uit 1937 op prentbrief-

kaart uitgegeven (SAKRUH, Topografische 

Atlas). 
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Van Heukelum bracht wat wijzi

gingen en verbeteringen aan en 

gaf zijn consent. In februari 1907 

kwam de opzichter van de archi

tect grondboringen verrichten op 

de plek waar het nieuwe koor en 

transept moesten verrijzen. Pas

toor Pruijn en bouwkundige C. 

Uitewaal keken toe en hadden 

totaal geen fiducie in het materiaal 

waarmee de boringen werden ver

richt. De opzichter werd gelast te 

stoppen met zijn bezigheden en 

teruggestuurd naar Deventer. Wol-

ter te Riele stuurde een week later 

iemand met een betere grondboor. 

Dit was opzichter Vosman, de man 

die in 1937 als bouwkundige de 

tweede vergroting van de St. Jan 

Baptist zou voltooien.32 

In april 1907 werd de bouw aanbe

steed en in 1908 werd de vergroting voltooid. Het koor en dwarsschip kenmerkten zich 

door een balans tussen open en gesloten delen en tussen decoratieve en constructieve 

elementen. Wolter te Riele had een zekere faam als gewelvenbouwer. Er was bijna 

geen grondvlak denkbaar of hij kon er een mooi gewelf over slaan. Een staaltje van zijn 

bedrevenheid is ook te zien in Wijk in de afsluiting van de vieringsruimte, waar een 

stervormig gewelf is gemetseld. Voor de inrichting van de nieuwe aanbouw werd een 

beroep gedaan op kunstenaars van het Sint-Bernulphusgilde. Intrinsiek met het bouw

werk verbonden zijn de glas-in-loodramen van de Utrechtse glazenier Frits Geuer." 

De tweede fase van vergroting vond pas dertig later plaats. De eerder genoemde A.J. 

Vosman uit Deventer tekende de plannen. De vergroting hield bijna een herbouw van 

de gehele kerk in. De oude kerk van Tollus werd volledig met de grond gelijk gemaakt, 

het gedeelte van Wolter te Riele bleef staan. 34 Vosmans gedeelte mist echter de ele

gantie van Te Rieles deel. Geheel in pas met de smaak van zijn tijd heeft Vosman het 

schip en de westtoren een massiever aanzicht gegeven. Ondanks de duidelijke verschil

len detoneren het oostelijke en westelijke gedeelte nauwelijks, wat niet het geval was 
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metTollus' en Te Rieles gedeelte. De laatste combinatie leverde namelijk een sterk con

trast op. Een contrast dat esthetisch weliswaar niet bevredigend was, maar wel een 

verrassende en intrigerende vorm van historisch gegroeide architectuur en steden

bouw opleverde. 

Het armhuis en St.-Lambertusgesticht 

Een nieuw armhuis 

In de Franse Tijd trachtte men ook een nieuwe economische politiek te ontwikkelen. 

Door de staat van oorlog waarin Nederland min of meer negentien jaar verkeerde, lie

pen de vernieuwingen op niets uit. De belastingdruk was gigantisch en de prijzen voor 

elementaire levensbehoeften waren hoog door de tekorten. De pijler van de 

Nederlandse economie, de overzeese handel, was bijna tot nul gereduceerd. De malaise 

was groot en de armoede nam schrikbarend toe. Ook in Wijk groeide het aantal behoef-

tigen sterk. Traditioneel was de armenzorg een van de taken van de kerk. Aangezien de 

meeste inwoners van Wijk bij Duurstede katholiek waren, werd de katholieke gemeen

schap ook geconfronteerd met de grootste groep armen. In 1805 besloot men de ergste 

nood te lenigen door een armhuis op te richten. Er werd voor dit doel een huis in de 

Oeverstraat gekocht en geschikt gemaakt. In tien jaar tijd groeide het aantal armen 

gestaag, zodat de situatie binnen het armhuis onhoudbaar werd. Aangezien de armen 

dag en nacht in een te klein huis verbleven ontstond er gevaar voor hun gezondheid. 

Overdag zaten zij bij elkaar om werk te verrichten en 's nachts sliepen zij op zalen. Het 

gebrek aan ruimte maakte het ook steeds moeilijker behoorlijk afgescheiden slaap-

ruimteste creëren voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Rond 1815 werd uitge

keken naar een nieuwe locatie. Het oog viel op de Nederhof aan de Markt, maar aange

zien de eigenaar volgens een bepaling in het huurcontract het huis eerst aan de huur

der moest aanbieden, greep men mis. Vervolgens kwam het Prinsenhuis met belenden

de gebouwen en tuin in beeld. De aankoop van dit complex kwam al aan de orde. Het 

gebouw dat men het Kleine Prinsenhuis noemde en tijdens de kloosterperiode waar-

s _L 
De oostgevel von het oude armhuis op een opmetingstekening bij de aanvraag voor de nieuwe oostvleugel 
Klooster Leuterstraat33 door W. Dijkman uit 1925 (SAKRUH, WbD i8s2-igjo, bouwvergunningen) 
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schijnlijk de functie had van ziekenzaal en woning, werd met de grond gelijk gemaakt. 

Op de oude kelders van dit gebouw verrees een nieuw armhuis, dat eenvoudig van 

opzet was. In het voorste gedeelte aan de straatzijde was het gebouw in twee verdie

pingen gedeeld en van vensters voorzien. In de oostgevel aan het kerkplein bevond zich 

de ingang. Het achterste gedeelte was als zaal in gebruik; hier bevond zich de werk

plaats en werd onderricht gegeven aan de katholieke jeugd. 

Over het reilen en zeilen van het armhuis is verder weinig bekend. Het huis bleef tot 

i860 als zelfstandige stichting in functie. Nadien droeg het armbestuur het beheer van 

het huis over aan de Congregatie van de Zusters van Liefde. De reden was dat het arm

bestuur af wilde van behoeftigen van beider kunne van alle leeftijden. Men wilde een 

huis voor behoeftigen op leeftijd en van één geslacht. Al tien jaar lang had men een 

nieuwe instroom van armen tegengehouden om dit doel te bereiken. Toen men nog 

maar acht personen in het armhuis had, achtte het armbestuur de tijd rijp het pand in 

handen te geven van de Zusters van Liefde. Zij zouden het huis voortaan als oude vrou

wenhuis beheren en mochten overgebleven ruimtes in het gebouw ook voor andere 

doeleinden gebruiken. 

De Zusters van Liefde 

Dat het armhuis in i860 aan de Zusters van Liefde werd overgedaan was geen toeval. 

Deze zusters waren sinds twee jaar naast het armhuis gevestigd en hadden een chari

tatieve taak die nagenoeg overeenkwam met de taak die het armbestuur zichzelf 

gesteld had, namelijk de zorg voorarme kinderen, zieken en bejaarde vrouwen. Het ver

haal van de Congregatie van de Zusters van Liefde is een verhaal van voorspoed en suc

ces. Deze aanvankelijk 'illegale' congregatie zou in de negentiende eeuw uitgroeien tot 

de grootste kloosterorde van Nederland met meer dan 80 kloosters. Dat de congregatie 

zo'n hoge vlucht nam was te danken aan één persoon: Johannes Zwijsen. Het is ook 

Zwijsen geweest die de zusters min of meer naar Wijk bij Duurstede heeft gebracht. 

Zwijsen die na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 de eerste aartsbis

schop van Utrecht werd, was in het begin van de jaren dertig van de 19de eeuw pastoor 

in de Tilburgse wijk 't Heike. Hij trok zich daar het lot aan van arme kinderen die van 

elke vorm van onderwijs waren verstoken. Zwijsen richtte een school op voor meisjes 

en kwam in contact met enkele 'zwarte zusters' die bereid waren het onderwijs in gods

dienst en handwerken gratis op zich te nemen. Die 'zwarte zusters' waren begijntjes uit 

Hoogstraten en dankten hun naam aan hun begijnenkleding. Ze waren door de pastoor 

van Engelen gevraagd om onderwijs te geven in zijn parochie. Aangezien niet direct op 

zijn verzoek werd ingegaan, vroeg de pastoor ook elders om hulp. Het gevolg was dat 

twee groepen zusters in Engelen arriveerden. De 'zwarte zusters' uit Hoogstraten kwa

men als laatsten aan. Hoewel de pastoor eigenlijk geen emplooi meer voor ze had, 

regelde hij toch een huis voor de zusters. In dit onderkomen legden zij zich toe op het 

verzorgen van zieken, bejaarden en geestelijk gehandicapten, in plaats van onderwijs 
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te geven. Een paar jaar later hoorde Zwijsen van deze 'gestrande' zusters en hij nodigde 

ze uit om in Tilburg onderwijs te gaan geven op zijn pas gestichte school. Deze keer 

reageerden de 'zwarte zusters' sneller, ze vertrokken direct per huifkar naar Tilburg. 

Hun aankomst in deze stad op 23 november 1832 wordt gezien als het begin van de 

Congregatie van de Zusters van Liefde. 

Op initiatief van pastoor Zwijsen vormden de zusters vanaf het begin een soort religi

euze leefgemeenschap waarin men zich wijdde aan onderwijs en verpleging. Ze woon

den gezamenlijk in een huis en liepen rond in een soort kloosterkleding. Naar buiten 

toe konden de zusters zich echter niet expliciet als een kloostergemeenschap presente

ren omdat deze in Nederland bij wet verboden waren. Maar in Noord-Brabant tilde 

men niet zo zwaar aan de letter van de wet en werden de zusters getolereerd. Pas in 

1848 kwam er in Nederland vrijheid van vereniging en konden nieuwe kloostergemeen

schappen ontstaan en konden deze bezittingen verwerven. Tot die tijd ging Zwijsen als 

leider van de nieuwe congregatie omzichtig te werk bij het opzetten van nieuwe afde

lingen elders. Hij ging pas over tot actie als hij een verzoek kreeg om ergens een nieuw 

liefdegesticht op te zetten. Zwijsen nam nooit zelf het initiatief. Ook na 1848 toen de 

congregatie bij Koninklijk Besluit werd goedgekeurd, bleef hij deze stelregel hanteren. 

Na zijn benoeming als aartsbisschop van Utrecht wist elke pastoor en ieder kerk- en 

armbestuur in het bisdom dat men de prelaat geen groter plezier kon doen dan hem 

toestemming te vragen om een Liefdegesticht van zusters van de Tilburgse congregatie 

in hun parochie te mogen opzetten. Zwijsen bleef de congregatie zijn hele leven lang 

koesteren als een persoonlijk wapenfeiten liet geen mogelijkheid onbenut om de lange 

lijst van kloosters nog verder te laten groeien. 

Het katholieke kerk- en armbestuur te Wijk bij Duurstede besloot in 1856 een bewaar-

Foto's uit 1977 van het complex met het Witte Huis aan de oostzijde van de Plantsoensteeg (SAKRUH, Topogra

fische Atlas). 
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school op te richten. Men had het oog laten vallen op het Witte Huis met belendende 

tuin aan de Walstraat (Plantsoensteeg) waarvan de eigenaar, de griffier J. Engelen van 

Schaik, was overleden. Het huis werd aangekocht op 19 december 1856 en aartsbis

schop Zwijsen werd ingelicht over de plannen. Toen ongeveer moet het voorstel zijn 

gedaan om de Congregatie van de Zusters van Liefde bij het project te betrekken en van 

het pand een Liefdegesticht te maken. Zwijsen had hier uiteraard wel oren naar en 

vroeg om de verbouwings- en bouwplannen. Bouwkundige C.F. Uitewaal werd in juli 

1857 met de tekeningen naar Rijsenburg gestuurd waarde aartsbisschop bij tijd en wijle 

verbleef op het landgoed Sparrendaal. De prelaat stemde in met de getoonde plannen 

en in september begon men met de werkzaamheden onder leiding van aannemer 

Willem Arts. Op 24 maart 1858 bezocht Zwijsen Wijk en inspecteerde het nieuwe 

Liefdegesticht dat bestond uit het Witte Huis en een aanbouw ten noorden hiervan in 

de Plantsoensteeg. De bisschop was tevreden maar miste in het complex een eetzaal. 

Op deze omissie was hij ook gewezen door de moeder overste van de congregatie. Hij 

stelde voor alsnog een refter te laten bouwen. Daar zat het kerk- en armbestuur niet 

echt op te wachten. De kosten van de verbouwing van het nieuwe Liefdegesticht wer

den al door de parochie gedragen, terwijl de panden in eigendom overgingen aan de 

Congregatie van de Zusters van Liefde. Daarnaast bestond de verplichting ook in de 

toekomst de onderhoudskosten en eventuele uitbreidingen te financieren. Geld voor 

een eetzaal had men op dat moment niet. Zwijsen stelde voor te bemiddelen bij de con

gregatie om een renteloze lening te verstrekken. Die lening zou alleen worden terug-

geëist als de zusters het gesticht zouden verlaten. Hoewel het eigenlijk een sigaar uit 

eigen doos kreeg gepresenteerd, stemde het kerk- en armbestuur in met deze construc

tie. Het zal niemand verbazen dat de bemiddeling van Zwijsen om een lening te ver

strekken gunstig verliep. Zwijsens wil gold bij de congregatie als wet en bovendien 

leende de congregatie slechts geld uit om eigen bezit uit te breiden. De overste van de 

congregatie, Maria Begga van Haagen, kwam op 9 mei 1858 naar Wijk om het nieuwe 

Liefdegesticht in ogenschouw te nemen en nog wat zaken te bespreken. Ze beloofde in 

juni drie zusters te sturen: één voor de bewaarschool, één voor de naaischool en één 

voor de huishouding. Op 22 juni namen de drie Liefdezusters hun intrek in het nieuwe 

complex. De officiële stichtingsdatum wordt gesteld op 17 september 1858, toen het 

gesticht werd ingewijd. Daar 17 september de feestdag is van de H. Lambertus werd het 

nieuwe klooster op voorstel van Zwijsen onder de bescherming van de H. Lambertus 

gesteld en kreeg de naam van St.-Lambertusgesticht. Na ongeveer 250 jaar bevond zich 

weer een vrouwenklooster binnen Wijk bij Duurstede. Het toeval wilde dat de nieuwe 

kloosterlingen zich deels vestigden op een stuk grond dat vroeger deel uitmaakte van 

het oude kloosterterrein van het Maria Magdalenaconvent. 

De uitbreiding van het St.-Lambertusgesticht 

De overdracht van het armhuis aan de Zusters van Liefde in i860 betekende een aan-
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zienlijke vergroting van het Liefdegesticht. Na de overname werd het gebouw niet 

alleen gebruikt als bejaardenhuis, maar werd er ook een tijdlang weer een schoollokaal 

in ondergebracht. Verder werd het gebouw enkele malen vergroot met triviale aan-

bouwsels als een schuurtje, een kolenloods, een mesthok en een geitenstal. Aan de 

straatzijde (zuidgevel) van het armhuis werd in 1879 een soephuis voor uitdeling van 

soep aan de armen gebouwd door aannemer P.J. Vermeulen. Het geheel werd door 

bouwkundige C.F. Uitewaal dusdanig ontworpen dat het ook als schoollokaal kon wor

den ingericht. In 1879 kwam aan de Plantsoensteeg een gebouw vrij in het verlengde 

van het oorspronkelijke Liefdegesticht. Dit gebouw was de jongensschool, dat door ver

scherping van de onderwijswet niet meer geschikt was. In overleg met pastoor 

Smorenburg besloot het Liefdegesticht deze eenvoudige school nog in hetzelfde jaar 

ingrijpend te verbouwen tot een zogenaamde 'taalschool' voor meisjes. De verbouwing 

werd getekend door C.F. Uitewaal en behelsde een verhoging van het gehele gebouw 

en het aanbrengen van grote ramen. Het werk werd gegund aan metselaar H. Arts en 

timmerman H. Goossens paste het oude schoolmeubilair aan. 

Het Liefdegesticht bestond na 1879 uit een ratjetoe van losse gebouwen met weinig 

onderlinge samenhang. De twee hoofdgebouwen, het voormalige armhuis en het oor

spronkelijke gesticht, waren van elkaar gescheiden. De zusters, waarvan het aantal in 

1880 tot tien was gegroeid, moesten veel heen en weer lopen en daarbij het buitenter

rein betreden. Het armbestuur vond deze situatie niet bevredigend en op 16 december 

1881 opperde een van de bestuursleden na een bezoek aan het Liefdegesticht in St-

Michielsgestel dat Wijk het aan zijn grootte verplicht was een nieuw, sierlijk en pas

send Liefdegesticht te bouwen waarin op een doelmatige wijze onderdak werd gebo

den aan scholen en ruimten voor de verpleging van oude vrouwen en mannen. Aan het 

voorstel hing wel een fors prijskaartje, maar met de verkoop van de hofstede Colland, 

nog steeds in bezit van het armbestuur, kon een groot deel van de bouwkosten worden 

opgevangen. De andere leden van het kerk- en armbestuur waren van mening dat een 

nieuw gebouw inderdaad wenselijk was, maar toen maanden later de kosten ter sprake 

kwamen, vond er al snel een scheiding van geesten plaats. Het kerkbestuur wilde niet 

bijdragen aan een nieuw gesticht. Vergroting van de kerk had prioriteit en men wilde 

zich niet voor een ander project in de schulden steken. Toen het kerkbestuur bovendien 

hoorde dat voor de nieuwbouw de bestaande panden gesloopt dienden te worden, 

incluis de vernieuwde meisjesschool van 1879, werden de bezwaren alleen maar groter. 

Een dergelijke verspilling zou nooit aan de parochianen uitgelegd kunnen worden. Het 

armbestuur schoof na deze weerstand de plannen op de lange baan. 

Een andere reden die in 1881 werd genoemd om een nieuw Liefdegesticht te bouwen, 

was het ruimtegebrek voor verdere opname van oude vrouwen. Deze inwoonsters ver

bleven veelal tegen betaling in het gesticht en betekenden een bron van inkomsten 

voor het klooster. Toen zich in 1898 een vrouw aanmeldde die bereid was dieper in de 

buidel te tasten, mits zij een afzonderlijke kamer met bediening kreeg, moesten de zus-
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seerd). 

ters haar teleur stellen. Hoezeer zij ook aan het verzoek wilden voldoen, er was gewoon 

geen kamer beschikbaar. Toen dit het kerk- en armbestuur ter ore kwam ging men 

weer serieus nadenken over nieuwbouwplannen van het Liefdegesticht. Men wilde 

wederom het liefst het gehele complex vernieuwen, maar de financiële realiteit 

gebood pas op de plaats te maken. Men besloot daarom met een gedeelte te beginnen 

en de rest later te verwezenlijken. In het nieuwe gedeelte moest in ieder geval een aan

tal kamers worden gerealiseerd, zodat een pension voor oude dames begonnen kon 

worden. Als locatie koos men het bleekveld tussen het armhuis en de gebouwen aan de 

Plantsoensteeg. Nieuwbouw op die plek zou alle onderdelen van het complex met 

elkaar verbinden. Pastoor Smorenburg werd gevraagd een deskundige te benaderen 

om de plannen uitte werken. De pastoor zocht contact met architect Alfred Tepe, die in 

september 1898 enkele tekeningen ter beoordeling zond. Intussen had men aartsbis

schop Van de Wetering ingelicht over de bouwplannen. Deze kon alleen instemmen als 

er in Wijk een scheiding kwam tussen de financiën van het armbestuur en het kerkbe

stuur, waarbij het tevens de wens van Zijne Doorluchtige Hoogheid was dat de lasten 

van het Liefdegesticht voortaan in zijn geheel door het armbestuur werden gedragen. 

Opvallend is dat deze voorwaarde precies de wens van pastoor Smorenburg vertolkte. 

Tijdens diverse vergaderingen had deze al zijn ontevredenheid geuit over de warrelklu-

wen van belangen die door het arm- en kerkbestuur werden behartigd. De verstrenge

ling van eigendommen verhinderde een zuivere besluitvorming. Er ging veel geld van 
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het kerkbestuur naar gemeenschappelijke projecten, maar als er financiën voor de kerk 

nodig waren lag het financieel veel meer armslag hebbende armbestuur vaak dwars. 

De vergrotingsplannen voor de kerk hadden in Smorenburgs ogen door de rigide hou

ding van het armbestuur schipbreuk geleden. 

Nadat in principe akkoord werd gegaan met een scheiding van de eigendommen, stond 

niets de bouw van een nieuwe vleugel meer in de weg. De plannen waren inmiddels bij

gesteld. Aan de nieuwe vleugel zou een kapel worden gebouwd. Op 4 mei 1899 volgde 

de inschrijving van aannemers. Het arm- en kerkbestuur - het project werd nog wel 

gezamenlijk ondernomen - hadden ƒ 18.000,- beschikbaar voor de bouw. Er waren zes 

inschrijvingen die alle ver boven het streefbedrag kwamen. Het werk kon niet gegund 

worden. Architect Tepe en zijn opzichter Dijkstra gingen op 9 mei voor crisisberaad 

naar de pastorie. Zij dachten dat de discrepantie tussen het begrotingsbedrag en de 

inschrijvingen een gevolg was van de recente stijging in baksteenprijzen. Met die 

mededeling was wellicht de oorzaak bloot gelegd, maar nog geen oplossing gevonden. 

Kerkmeester Van Bemmel wist echter te vertellen dat aannemer Van der Wielen uit 

Cothen ook had willen inschrijven, maar dat hij daar van afgezien had vanwege de 

gestelde termijnen van oplevering. Als de termijnen gewijzigd zouden worden, was 

Van der Wielen wellicht bereid een berekening te maken. Van Bemmel werd gevraagd 

direct contact op te nemen met de aannemer. Nog diezelfde dag gaf Van der Wielen de 

som op waarvoor hij de nieuwe vleugel kon bouwen. Ook hij zat ver boven het streefbe

drag. Aangezien Van der Wielen werk genoeg onder handen had, had onderhandelen 

over de prijs weinig zin. De pastoor schreef nog in de avond van de negende mei een 

brief naar de laagste inschrijver, C.N. Willemse te Vreeswijk. In de brief verzocht hij de 

aannemer het werk voor het begrote bedrag aan te nemen met een extra van ƒ 500,-

ter compensatie voor de gestegen prijzen van baksteen. 

In zijn achterhoofd wist Smorenburg dat de aannemer niet op het verzoek zou ingaan, 

tenzij er nog iets aan het bedrag gedaan werd. Het was de pastoor opgevallen dat Van 

der Wielen bij zijn berekening als 

flik voorwaarde gesteld had dat hij 

dan wel stenen mocht gebruiken 

van de firma Arntz & Terwindt. Die 

bakstenen waren blijkbaar een 

stuk goedkoper dan andere. De 

pastoor vroeg Van der Wielen 

monsters ervan naar Tepe te bren

gen, zodat deze kon oordelen of 

Foto uit 197S van Klooster Leuterstraat 29-

i 33. In het midden de nieuwe vleugel van 

Tepe uit 1899 (SAKRUH, Topografische Atlas; 

foto Hans Dirksen). 
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die steen geschikt was voor de nieuwe vleugel. Bij goedkeuring van de architect zou de 

aannemer gevraagd worden van deze goedkope steen gebruik te maken en door het 

prijsverschil in zijn zak te steken, zou aannemer Willemse wellicht genegen zijn alsnog 

een overeenkomst te treffen. De constructie van pastoor Smorenburg bleek levensvat

baar. Op 19 juni 1899 vond de eerste steenlegging plaats (een gedenkplaat naast de 

ingang herinnert aan deze gelegenheid). De werklieden werden getrakteerd op bier en 

sigaren. Een halfjaar later was de vleugel gereed en op 27 december 1899 werd de kapel 

door pastoor Smorenburg ingewijd. Nu de nieuwe vleugel in zijn volle glorie stond, 

werden aan de straatzijde enkele cosmetische ingrepen gepleegd. Het soephuis annex 

wasplaats werd met de grond gelijk gemaakt, de gevel van het voormalige armhuis 

werd opnieuw bepleisterd en de muur die het Liefdegesticht van de straat afsloot, werd 

vervangen door een ijzeren hek op een stenen voet. 

De nieuwe vleugel 

De vleugel van architect Tepe is in een traditionele stijl ontworpen met hier en daar 

enkele neogotische accenten, zoals de ingangsdeur en de twee spitsboogveldjes in de 

top. De kapel is geheel in neogotische stijl uitgevoerd. Het gebouw telt drie bouwlagen 

onder een schilddak. De voorgevel is symmetrisch vormgegeven. In het midden is een 

vooruitspringend gedeelte dat eindigt in een trapgevel. Hierin bevindt zich de ingang 

die via een bordestrap te bereiken is. De vensters zijn paarsgewijs in de gevel geplaatst, 

uitgezonderd het venster boven de ingang. Het souterrain herbergde twee keukens en 

een wasplaats en stond in verbinding met de middeleeuwse kelder van het voormalige 

armhuis. Op de bel-etage waren twee spreekkamers en een regentenkamer aanwezig. 

Ook op deze verdieping had men een verbinding naar het voormalige armhuis. De 

ingang tot de kapel en sacristie bevond zich eveneens op dit niveau. De verdieping was 

ingedeeld met drie kamers voor inwonende gasten. De kamers waren verschillend van 

grootte. Toen pastoor Smorenburg zich in 1901 terug trok als pastoor, zou hij samen 

met zijn huishoudster deze gehele 

verdieping betrekken. Op de ver

dieping was ook een ingang aan

wezig naar de ruimte boven de 

sacristie. Hier kon eventueel een 

zangkoortje de missen in de kapel 

luister bij zetten. Op zolder waren 

de cellen van de zusters. Het 

gebouw was als invulling ge

plaatst tussen het oude gesticht 

Het koor van de kapel aan de Klooster 

Leuterstraat 31 in rgj8 (SAKRUH, Topografi

sche Atlas; foto Hans Dirksen). 
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Het koor van de kapel aan de Klooster Leu
terstraat 31 met de behouden gebleven glas-
in-loodramen in 2000 (SAKRUH, Topogra
fische Atlas; foto Hans Dirksen). 

en het armhuis; de aangrenzende 

gevels van deze twee gebouwen 

werden als west- en oostgevel van 

de nieuwe vleugel benut. 

Bij de kapel aan de achterzijde is 

de hand van de meester beter her

kenbaar. In dit gedeelte kon Tepe 

zijn neogotische stijlprincipes be

ter kwijt door een spitsbogenge-

welf over de ruimte te slaan en ho

ge spitsboogvensters te plaatsen. 

Bijzonder fraai zijn de glas-in-loodramen van de kapel. Deze dateren waarschijnlijk van 

iets na de bouw, aangezien ze in de bouwrekening niet verantwoord worden. Het is 

niet bekend wie deze vensters heeft gemaakt. Omdat Alfred Tepe nauw samenwerkte 

met het Sint-Bernulphusgilde te Utrecht is het mogelijk dat de ramen gemaakt zijn 

door een kunstenaar van dit gilde. Ook is het mogelijk dat de zusters een kunstenaar 

hebben gekozen die elders in een ander klooster van de congregatie al werk had ver

richt. 

Twintigste-eeuwse veranderingen 

Wijzigingen in de wet noopten de zusters en het kerkbestuur tot de bouwvan een nieu

we meisjesschool in 1902. Deze school verrees op de hoek van de Plantsoensteeg en het 

Walplantsoen. Het oude schooltje werd verbouwd tot refter en recreatiezaal van het 

gesticht. De zusters financierden de bouw zelf. 

Het oude armhuis ging in de loop van de tijd steeds meer gebreken vertonen. In 1925 

werd besloten tot verbetering van de situatie. Het kerkbestuur trok architect W. 

Dijkman aan om een plan op te stellen voor een ingrijpende verbouwing. De architect 

was zo vrij om naast zijn opdracht nog een alternatief plan aan te bieden. Hij stelde 

voor de vrijstaande gevels tot aan de keldergewelven te slopen en het geheel opnieuw 

op te trekken. Dit voorstel vond bijval vanwege de vermeende toekomstige besparin

gen op onderhoud. Dijkman ontwierp met behoud van de oude fundamenten en de 

westgevel een nieuw gebouw. De nieuwe oostvleugel werd in historiserende stijl ont

worpen met kruisvensters en luiken. Aan de noordzijde werd het gebouw vergroot met 

een eenlaags uitbouw. Ook werd de nieuwbouw hoger opgetrokken. Het werk werd 

uitgevoerd door de Wijkse aannemer M.J. Molthoff, die de klus klaarde tussen 11 juni en 

15 november 1925. In het nieuwe gebouw was onder andere een ziekenzaal aanwezig. 

Deze verving de oude ziekenzaal die al enige tijd in het voormalige armhuis was onder-
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gebracht. De vernieuwde oostvleugel bleef tot 1956 in gebruik bij de Zusters van Liefde. 

In augustus van dat jaar werd het klooster opgeheven. De oostvleugel en de vleugel 

van Tepe met de kapel werden omgebouwd tot een complex van zogenaamde HAT-

eenheden voor jongeren. De gebouwen aan de Plantsoensteeg werden in 1977 en 1981 

gesloopt. 

Een kapel annex kleedhuisje 

Tegelijk met de bouw van de St. Jan Baptist werd aan de noordkant van de kerk een 

begraafplaats aangelegd voor katholieken. Lang heeft men niet gebruik kunnen maken 

van deze dodenakker, want in 1827 werd door wetgeving bepaald dat voor steden of 

dorpen met meer dan duizend inwoners de begraafplaatsen buiten de bebouwde kom 

moesten komen te liggen.35 De gemeente heeft toen een algemene begraafplaats aan 

de Steenstraat ingericht. Op deze begraafplaats uit 1828 was plaats voor alle gezindten. 

Een groot deel van de begraafplaats werd aan de katholieken toegewezen. De nieuwe 

locatie bracht wat ongemak met zich mee. De toebereidselen voor de ceremonie tijdens 

een begrafenis konden maar moeilijk worden verricht. De pastoor kon zich niet omkle

den, diverse spullen moesten tijdens de begrafenisstoet vanaf de kerk meegesjouwd 

worden en er was geen bidruimte op de begraafplaats. In 1829 vroegen pastoor en kerk

meesters aan de gemeente om een bijdrage voor de bouw van een kapel waarin ook 

het geestelijk gewaad van de pastoor kon worden opgeborgen en de pastoor zich kon 

omkleden. Hoewel de geplande kapel heel klein was, was de parochie niet in staat het 

gebouwtje zonder subsidie te financieren. De tegenspoed tijdens de bouw van de kerk 

was daar debet aan. De gemeente was blijkbaar ook krap bij kas want de gevraagde bij

drage van ƒ 150,- werd pas twintig 

jaar later toegekend. "' Op 4 augus

tus 1849 legde pastoor L. Chr. Velt-

huijsen de eerste steen voor het 

bouwwerkje. Deze handeling werd 

in een gevelsteen gememoreerd, 

evenals de inwijding door aarts

priester J. Harman op 26 septem

ber van dat jaar. De kapel is dus in 

nauwelijks twee maanden tijd ge

bouwd. Verantwoordelijk voor dit 

snelle werk was aannemer Henri-

cus Arts. r Het is niet bekend wie 

het bouwwerkje heeft ontworpen, 
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De kapel op de algemene begraafplaats aan 

de Steenstraat in 1960 (SAKRUH, Topografi

sche Atlas). 
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mogelijk is het van de hand van C.F Uitewaal (1814-1866), de vader van C.F.W. Uitewaal 

(1845-1909), die later door het katholieke kerkbestuur meestal voor bouwkundige 

zaken in de arm werd genomen. De kapel had aan de voorzijde een klokgevel, wellicht 

geïnspireerd op de vormen van Tollus' kerk. De uitsparingen en de ingang in de voorge

vel waren alle halfrond gesloten. In de zijgevels daarentegen waren twee spitsboog

vensters geplaatst. Aan de achterzijde was de kapel driezijdig gesloten. Het schilder

achtige bouwwerkje werd rond 1985 met de grond gelijk gemaakt toen de gehele 

katholieke afdeling werd geruimd ten behoeve van het bouwrijp maken van de grond 

aldaar. Ter plekke werd de Rabobank gebouwd. De katholieke gemeenschap heeft al 

sinds 1898 een eigen begraafplaats aan de Steenstraat.38 

Gebruikte afkortingen 

AAU Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 

HUA Het Utrechts Archief 

Parochie Wbd Archief R.K. Parochie Wijk bij Duurstede 

Rijsenburg Archiefcollectie Rijsenburg 

SAKRUH Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug 

WbD 1300-1810 Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300-1810 

WbD 1811-1851 Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1811-1851 

Literatuur 

Brakel, Van, 1984 • J.W. van Brakel, 'Wijk bij Duurstede in de periode van de hervorming', 'm: Jaarboek Oud-Utrecht, 1984, 9-31. 

Cuypers, 1937 • J.ThJ. Cuypers, 'De bouwmeester Te Riele', Het Gildeboek, 20 (1937-3} 65-73. 

Gaasbeek en Van Ginkel-Meester, 1996 • F. Gaasbeek en S. van Ginkel-Meester, Driebergen-Rijsenburg, geschiedenis en architectuur. 

Monumenten-inventarisatie Provincie Utrecht, Zeist, 1996. 

Gasman, 1912 • M.J. Gasman,'Strijd tegen Paapsche stoutigheden te Wijk bij Duurstede', AAU, 38 (1912)111-113. 

Gasman, 1913 • MJ. Gasman, 'Uit den hervormingstijd te Wijk bij Duurstede', AAU, 39 (1913) 270-280. 

Hijmans, 1951 • H. Hijmans, Wijk bij Duurstede, Rotterdam/'s-Gravenhage, 1951. 

Hoeck, Van, 1940 • F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, Nijmegen, 1940. 

Hoogland, 1886 • A.J.J. Hoogland, 'Het klooster van de H. Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede', AAU, 14(1886) 52-119. 

Jong, De, 1997a • OJ. de Jong, De Stichtse katholieken, Geschiedenis van de provincie Utrecht van 1528 tot T/80, Utrecht, 1997. 

Jong, De, 1997b • OJ- de Jong, Van bevoorrechte kerk naar kerkgenootschappen, Geschiedenis van de provincie Utrecht van 1528 tot 1780, 

Utrecht, 1997. 

Noordeloos, 1937 • P. Noordeloos, De restitutie der kerken in den FranscheTijd, Nijmegen/Utrecht, 1937. 
Peijnenburg, 1996 • J.W.M. Peijnenburg, Joannes Zwijsen, bisschop (1794-1877). Geschiedkundige monografieën, bijdragen tot de geschie

denis van het Zuiden van Nederland, Tilburg, 1996. 

Polman, i960 • P. Polman, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, 1754-1795- Rijks geschied

kundige publicatiën, Gr. S. no, 's-Gravenhage, i960. 

Sage ten Broek, Le, 1834 • J.G. Le Sage ten Broek,'Wijk bij Duurstede, 26 november 1833', De Godsdienstvriend, 32 (1834) 42. 

Vorst, Van der, 1980 • M.T.J. van der Vorst, 'Godsdienstig leven buiten het protestantisme in de 18de eeuw'.Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden, deel 9,345-353, Haarlem, 1980. 

Noten 

1 Brakel, Van, 1984, 26, en Gasman, 1912,112. 

2 Hoogland, 1886,65. 

3 Hoeck, 1940,76. 

4 SAKRUH, WbD 1300-1810, 51F, 138 (13-2-1665). 

FRED GAASBEEK GELOVEN EN BOUWEN I N W I J K BIJ D U U R S T E D E 



5 Vorst, 1980, 347. 

6 Hoeck, 1940, 77. 

7 Polman, 1960, 227. 

8 SAKRUH, WbD 1300-1810, 51Y, 276 (5-11-1764). 

9 J.H. du Tromp werd op 13 juni 1729 te Antwerpen geboren. In 1755 werd hij in deze Viaamse stad tot wereldlijk priester gewijd. Twee 

jaar later werd hij als kapelaan beroepen bij de aartspriester Wilhelmus van den Steen te Utrecht. Du Tromp kreeg in 1760 Soest als 

standplaats. Vandaar werd hij in 1764 naar Wijk gestuurd als nieuwe pastoor. Hij stierf op 30 november 1778 en is begraven in de 

Grote Kerk van Wijk bij Duurstede in het graf dat de Roomse gemeente in deze kerk had gekocht voor haar geestelijke herders. In 

verschillende bronnen wordt hij een Bosschenaar genoemd, onder andere in Hoeck, 1940, 77. Dit is een fout die waarschijnlijk ont

staan is omdat Du Tromp dit zelf zo heeft aangegeven. Alleen priesters uit de Zeven Provinciën of de Generaliteitslanden kregen ver

lof om te praktizeren in de Republiek. Tromp zal derhalve hebben aangegeven dat hij uit Den Bosch kwam. Gegevens over Du Tromp 

zijn te vinden in HUA, Parochie WbD, doos 17. (Dit archief was bij het schrijven van dit artikel nog niet geïnventariseerd, daarom zijn 

de nummers vermeld van de dozen waarin het archief is opgeslagen.) 

10 HUA, Parochie WbD, doos 17. 

11 SAKRUH, WbD 1300-1810, inv. nr. 51 Z, 382, io december 1770. 

12 HUA, Parochie WbD, pakket losse papieren. 

13 HUA, Parochie WbD, doos 17. 

14 Zie noot 12. 

15 De gegevens over de restitutie van kerken eind 18de, begin 19de eeuw zijn in hoofdzaak ontleend aan Noordeloos, 1937. In HUA, 

Parochie WbD, is ook correspondentie bewaard gebleven over de restitutie-kwestie. 

16 Saillant detail is dat de voormalige Wijkse predikant Willem Antony Ockerse voorzitter was van de commissie tot ontwerp van de 

staatsregeling. 

17 Cijferkundig gezien werd terecht hiermee bedoeld i januari 1801 en niet 1 januari 1800! 

18 HUA, Parochie WbD, pakket losse papieren. 

19 HUA, Parochie WbD, pakket losse papieren. 

20 HUA, Rijsenburg, 1042; Parochie WbD, doos 4 en pakket losse papieren. 

21 Het stadsbestuur van Wijk heeft nog met de gedachte gespeeld om van de kloostergebouwen een kazerne te maken, maar de 

opknap- en inrichtingskosten waren te hoog. HUA, Parochie WbD, brief pastoor Lugtenburg aan de koning inzake koop van het 

Prinsenhof. Nadien kwam het bestuur met het idee om de gebouwen maar te slopen en van de vrijgekomen ruimte een militaire 

excercitieplaats en wandelplaats te maken. Doch dat plan vond geen doorgang omdat domeinen niet bereid was de gebouwen voor 

niets af te staan. SAKRUH, WbD 1811-1851,4 (6 juni 1816} en 30. Zie over de bouwgeschiedenis van het Maria Magdalena klooster: F.L 

Gaasbeek, 'Het dominicanessenklooster Maria Magdalena', in: M.A. van der Eerden-Vonk e.a. (reds.), Wijk bij Duurstede yoo jaar 

stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, Hilversum, 2000, 247-270. 

22 HUA, Parochie WbD, bewijs van de uitgaven van de bouw van armhuis, kerk en pastorie. 

23 Gaasbeek, 1996,40-43. 

24 HUA, Parochie WbD, Notulen kerkbestuur 9-6-1882, doos 5. 

25 Over Schrant en overige subsidieperikelen zie HUA, Parochie WbD. 

26 Sage ten Broek, Le, 1834,42, en Hijmans, 1951,73. 

27 HUA, Parochie WbD, pakket losse papieren, bewijs van uitgaven, etc. 

28 De gegevens van deze paragraaf zijn in hoofdzaak ontleend aan de notulen van het arm- en kerkbestuur 1879-1900, Parochie WbD, 

doos 5. 

29 HUA, Rijsenburg, 1042. 

30 Helaas zijn de tekeningen van Alfred Tepe en Joseph Cuypers niet teruggevonden, zodat we niet weten hoe deze twee groten uit de 

architectuurwereld van destijds zich de verbouwing hadden voorgesteld. Het nieuwbouwplan van Tepe zal waarschijnlijk iets gewij

zigd een tweede kans hebben gekregen in een andere gemeente. 

31 HUA, Parochie WbD, notulen arm- en kerkbestuur 1879-1900, doos 5. 

32 HUA, Parochie WbD, doos 4, Memorieboek der parochie. 

33 HUA, Parochie WbD, doos 15. 

34 HUA, Parochie WbD, doos 17. 

35 Wederom een saillant detail is dat predikant W.A. Ockerse (zie noot 16) al in 1792 een pleidooi hield voor het begraven buiten kerk en 

stad in een geschrift met de titel: Het begraven der dooden buiten de kerk en stads poorten: aangeprezen in eene leerrede, naar aanlei

ding van Ps XXXIV, 2ia, uitgegeven te Utrecht bij G.T. Paddenburgen zoon. 

36 SAKRUH, WbD 1811-1851, 278. 

37 HUA, Parochie WbD, doos 29, kasboek 1850. 

38 In een doctoraalscriptie geschreven door S.E. Snijders-Van Suchtelen, Boven de zoden. Een verkennend onderzoek naar begraafplaat

sen in de provincie Utrecht over de periode eind 18de eeuw-ig4o, faculteit kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, 1989, staat het 

jaartal 1848 aangegeven als stichtingsjaar van de katholieke begraafplaats. Dit foutieve jaartal is reeds in tal van publicaties binnen

geslopen, onder andere in: F. Gaasbeek, M. Kooiman en B. Olde Meierink, Wijk bij Duurstede, geschiedenis en architectuur, Zeist, 1991; 

E. Maes, Begraafplaatsen, Stichtse Monumenten Reeks 7, Utrecht, 1996; J.H. von Santen, 'Aristocratie en liberalisme', in: C. Dekker 

e.a., red., Geschiedenis van de provincie Utrecht vanaf 1780, Utrecht, 1997,133. 

FRED GAASBEEK GELOVEN EN BOUWEN IN WIJK BIJ D U U R S T E D E 



lOud-Utrecht 

FRED GAASBEEK G E L O V E N EN B O U W E N IN WIJK BIJ D U U R S T E D E 


