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Bericht van de redactie
De eerste aflevering van de jaargang
1986 die thans voor U ligt, behoeft om
verschillende redenen enige nadere
introductie.
Dit dubbelnummer is het eerste resultaat van de werkzaamheden van de
nieuwe redactiecommissie, die sedert
april van dit jaar in functie is.
De leden van de nieuwe redactie
willen deze gelegenheid aangrijpen om
zich in het kort aan U voor te stellen.
Drs. Marieke Quak studeerde geschiedenis aan de RU te Utrecht en heeft
als speciale interesses de protestantse kerkhistorie van de 18de, 19de
en 20ste eeuw, de medische en de
kunstgeschiedenis. Zij is als medewerkster verbonden aan de VU te
Amsterdam. Mevrouw Froukje Leeuwenberg-Steegh volgde een hogere
beroepsopleiding in de geschiedenis
te Utrecht, waarbij zij zich onder
andere toelegde op onderwerpen van
sociaal-economische aard van het eind
van de 19de en het begin van de
20ste eeuw. Thans is zij als lerares
geschiedenis werkzaam in het middelbaar onderwijs. Mr. Aart Koenhein
studeerde rechten aan de RU Utrecht
en schreef onder andere een einddoctoraalscriptie over een onderwerp
uit het oud-Nederlandse recht. Reeds
vele jaren houdt hij zich bezig met de
bestudering van de Viaanse historie
van de late middeleeuwen en de
nieuwere tijd. Hij is thans juridisch
medewerker op het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Namens de
redactie zit hij in het bestuur van de
vereniging. Drs. Huib Leeuwenberg,
die als toegevoegd lid deel uitmaakt
van de redactie, studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Zijn
specialisme is de Nederlandse kerkgeschiedenis van de middeleeuwen en
de nieuwere tijd. Hij publiceert regelmatig over historische onderwerpen en
is werkzaam als chartermeester op het
Rijksarchief in Utrecht.
De artikelen in deze aflevering zijn
gegroepeerd rond het thema "kerkelijk

leven te Vianen" en geschreven door
drie redactieleden en drie andere
auteurs. De heer Leeuwenberg verschaft de lezer licht in een duistere
episode uit de katholieke kerkgeschiedenis met zijn boeiende uiteenzetting over de katholieke geestelijkheid, die na de reformatie in Vianen
en omgeving in schuilkerken de mis
opdroeg voor de gelovigen. Aan het
einde van de 19de eeuw kwam het tot
een emancipatie van het katholieke
volksdeel in Nederland, hetgeen zich
onder andere uitte in de bouw van
grote neogotische kerken. Ook in
Vianen kwam een dergelijk
kerkgebouw, gewijd aan O.L. Vrouw
ten Hemelopneming. In zijn artikel
behandelt de heer A.J. Looyenga de
architectuur van deze door Alfred Tepe
ontworpen kerk. Daarbij komt ook de
inrichting van dit in 1879 geconsacreerde gebouw, waarin de
beeldhouwer Friedrich Wilhelm
Mengelberg een groot aandeel had,
aan de orde.
Hier op aansluitend is de bijdrage van
mw. Leeuwenberg-Steegh over de
bouwpastoor Egbertus Geerdink,
onder wiens bezielende leiding de
bouw van de nieuwe kerk tot stand
kwam. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de oud-katholieke onderwijsinstellingen in Nederland vormt het
artikel van de heer F. Smit over de
kostschool van de Franse oratorianen
te Vianen (1753-1762). Voor het
ieveren van illustratiemateriaal bij dit
artikel is de redactie veel dank verschuldigd aan drs. Casper Staal,
medewerker van het Rijksmuseum
Het Catharijneconvent te Utrecht.
Op het terrein van de protestantse
kerkgeschiedenis levert Marieke Quak
een interessante bijdrage over het
verloop van de Doleantie te Vianen. In
het herdenkingsjaar van de Doleantie,
de beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk die oorspronkelijk ten
doel had binnen de kerk tot godsdienstige en organisatorische wijzigingen te komen, maar uiteindelijk in
1886 een kerkscheuring ten gevolge

E
had, gaat de schrijfster na hoe het
verloop van de gebeurtenissen in
Vianen was, die uiteindelijk leidden tot
de oprichting van een gereformeerde
kerk met Willem Vermeer als eerste
voorganger. Het moeilijk toegankelijk
en nog nauwelijks ontgonnen terrein
van de geschiedenis van de Joden te
Vianen is nader verkend door de heer
J.A.M. Koenhein. In zijn artikel probeert
hij een antwoord te vinden op de vraag
in hoeverre en op welke momenten
in Vianen gesproken kan worden van
de aanwezigheid van een Joodse
gemeenschap. Gezien de schaarste
van de gegevens is daarbij gebruik
gemaakt van niet alledaagse bronnen,
zoals de opschriften van de grafstenen op de Joodse begraafplaats
te Vianen.
In dit nummer is tevens het eerste
gedeelte van de ledenlijst van de

vereniging opgenomen. Sedert de
vorige publicatie van het ledenbestand
zijn een aantal jaren verlopen, waarin
zich de nodige wijzigingen hebben
voorgedaan. In de volgende
afleveringen zal telkens een gedeelte
van de nieuwe ledenlijst worden
afgedrukt, al naar gelang de ruimte die
daarvoor in het desbetreffende
nummer beschikbaar is.
De verschijning van deze aflevering
van het tijdschrift heeft geruime tijd op
zich laten wachten. De redactie
betreurt dit ten zeerste, doch hoopt op
enig begrip voor dit late verschijnen
gezien haar late aantreden, kort voor
de zomervakantie, en de onontkoombare aanloopproblemen. Met dit
nummer hoopt de redactie uw
geduldig wachten te hebben beloond
en wenst zij u veel leesgenoegen.

Voorgevel van het pand Voorstraat 97-99, waarin tot 1807 de r.k. schuilkerk was gevestigd.
Foto Bernard Bensdorp, RA Utrecht.

Een katholieke schuilkerk in Vianen
(ca. 1 6 5 0 - 1 8 0 8 )
Invoering van de

Reformatie

Toen in 1580 de laatste aartsbisschop
van Utrecht, Frederik Schenk van
Toutenburg, in zijn slot te Wijk bij
Duurstede overleed, kwam een eind
aan de Utrechtse kerkprovincie. Overal
in de opstandige gewesten werd, voor
zover dit niet reeds was geschied, de
uitoefening van de katholieke
eredienst door de calvinistische overheid verboden. Tot aan de Bataafse
Omwenteling in 1795 werd dit verbod
formeel gehandhaafd en zou het
katholieke volksdeel slechts in het
verborgene zijn religieuze plichten
kunnen vervullen. Maar vanaf het
midden van de 17e eeuw, toen als
gevolg van de vrede van Munster
(1 648) het direkte bestaan van de
Republiek niet langer werd bedreigd,
verslapte de controle van de overheid
op de uitvoering van de plakkaten. Het
werd de katholieken en andere
dissidenten min of meer officieus
toegestaan om voor hun godsdienstoefeningen bijeen te komen in
particuliere huizen. Zij mochten zelfs
het interieur verbouwen tot heuse
bedehuizen, mits deze van buitenaf
niet als zodanig waren te herkennen.
De nieuwe leer werd ook in Vianen
ingevoerd, zij het niet zonder strubbelingen. Broeder Wouter Jacobsz., prior
van het kiooster Stein in Gouda, tekent
op 31 juli 1578 in zijn dagboek aan,
dat hij van een lekebroeder, die die
dag in Vianen was geweest, had
gehoord dat de geuzen aldaar de kerk
waren binnengedrongen en op
Calvinus manier hadden gepreekt 1 .
Op 14 december 1584 werd ook te
Vianen het reeds in 1581 voor geheel
Holland uitgevaardigde plakkaat tegen
de uitoefening van de katholieke
eredienst afgekondigd 2 . Bijeenkomsten
van katholieken in kerken of huizen
werden verboden, evenals het dragen
van geestelijke gewaden. Bovendien
zouden geestelijken, betrapt tijdens

zo'n illegale bijeenkomst, uit het
gewest Holland worden gebannen.
Ondanks deze strenge verboden zijn in
de eerste decenniën in Vianen en
omgeving regelmatig katholieke
priesters werkzaam geweest. Aanvankelijk waren dit vooral rondtrekkende
geestelijken opererend vanuit Utrecht,
of ordesgeestelijken die, uitgezonden
door hun oversten en voorzien van een
pauselijke volmacht, de opstandige
gewesten - sinds 1 592 aangeduid als
de Hollandse Zending - doorkruisten.
Van twee dominicanen, Petrus
Harselius en Roelof Willemsz. Obijn,
weten wij dat zij in de jaren '90
regelmatig Vianen aandeden. Een der
eerste jezuieten in de Hollandse
Zending, Willem de Leeuw, heeft
incidenteel in Vianen vertoefd 3 .
In de directe omgeving van Vianen
bleef alles nog lang bij het oude. In
Hagestein oefende de voormalige
roomse pastoor, Gerrit Arnoldsz. van
der Goude, zijn functie uit zonder zich
iets aan te trekken van de plakkaten.
Toen in 1593 een commissie uit de
Staten van Utrecht werd belast met
een onderzoek naar de mate waarin op
het platteland de gereformeerde
eredienst was ingevoerd, bleek er
weinig veranderd. Pastoor Gerrit
weigerde zelfs om zich bij de commissie te presenteren om op zijn rechtzinnigheid te worden ondervraagd.
Hij had een woning te Vianen, maar
trok nog steeds de inkomsten uit de
pastoorsgoederen van Hagestein.
Uit de wijde omgeving kwam men bij
hem kerken, ongetwijfeld ook vanuit
Vianen 4 . Pas in 1596 zou de provinciale synode van Zuid-Holland een
predikant te Hagestein benoemen, de
Utrechter Olivier van Hattem 5 , die
overigens in 1608 zou overgaan tot
het katholicisme. Of zijn contacten met
de Hagesteinse bevolking, die in grote
meerderheid het katholieke geloof
trouw was gebleven, daartoe hebben
bijgedragen is niet bekend. In ieder
geval werden ook na zijn benoeming
nog geregeld roomse priesters gesignaleerd in Hagestein, onder meer
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Victor Scorel, die vanuit Utrecht beide
oevers van de Lek bereisde, en Dirck
van Eek van Malsen, pastoor te Honswijk 6 . Westelijk van Vianen hield de
oude pastoor van Lexmond, Jacob
Egbertsz. (ook wel Engelbertsz.
genoemd), nog in 1595 heimelijk
pauselijcke ceremoniën ende diensten7.
Hij wist zich tot 1600, mogelijk nog
langer te handhaven.
Dat de Hervorming hier ogenschijnlijk
zo weinig voortgang boekte hing
samen met de algehele situatie in het
Sticht Utrecht, waartoe ook Hagestein
behoorde. De leden van de Staten van
Utrecht en de stadsbestuurders
stonden in de eerste decenniën sterk
onder invloed van de erasmiaansireneïsche ideeën van de in 1581
overleden Hubertus Duifhuis, protestantiserend pastoor in de Utrechtse
Jacobikerk. Kenmerkend daarvoor was
een grote mate van verdraagzaamheid.
Ook de Brederodes toonden een grote
mate van tolerantie jegens hun
katholieke onderdanen, hoewel zij zelf
als orthodoxe calvinisten golden. Daar
komt nog bij dat in de beginjaren een
nijpend gebrek aan geschikte leraren
bestond. Maar al te vaak moest men
terugvallen op afvallige priesters of
monniken van een bedenkelijk moreel
en intellectueel gehalte. Soms betrof
het voormalige handwerkslieden of
schoolmeesters met weinig kennis van
de theologie en dogmata, maar
begaafde sprekers, zij het dat de
meesten niet verder kwamen dan hun
moerstaal en daarom spottend "Duitse
klerken" werden genoemd. Pas met de
oprichting van theologische opleidingen aan de hogescholen van Leiden
(1 575) en Franeker (1585) diende zich
een toenemend aantal theologisch
geschoolde dominees aan. De
genoemde Olivier van Hattem,
geboren in 1572 en opgeleid te
Franeker, was een van hen.
Op 15 september 1622 vaardigde
Johan Wolfert van Brederode een
plakkaat uit, waarbij het de katholieken in het land van Vianen het
openen van de huysen, plaetse ende

erven voor hun bijeenkomsten werd
verboden. Een week later werd deze
verordening ten aanhoren van veel
omstanders afgekondigd van de pui
van het stadhuis in aanwezigheid van
de drost en de magistraat van Vianen.
Voor de redactie ervan was gebruik
gemaakt van een soortgelijk verbod
door de magistraat van Utrecht uit
1608. In 1 628 volgde de verordening
dat geestelijke personen zich binnen
een uur na hun aankomst in Vianen
moesten melden bij de drost of zijn
substituut. In 1630 en 1 6 4 0 werd het
plakkaat hernieuwd 8 .
De katholieke

missiestaties

Hoewel de Viaanse katholieke bevolking nooit geheel verstoken was van
zielzorgers, bleef zij in een onzekere
situatie verkeren zolang zij afhankelijk
was van de toevallige beschikbaarheid
van priesters. In 1612 kwam daarin
verandering. Toen vestigde de jezuiet
Joannes Robbe zich te Vianen om van
daaruit gedurende twee jaren een
uitgestrekt gebied te bereizen, vooral
richting Gelderland. Of hij daadwerkelijk in Vianen een woning heeft
betrokken is twijfelachtig. Maar het
door hem en zijn opvolger Petrus
Maillart (1614-1616) bijgehouden
doopboekje toont opvallend veel doopinschrijvingen in Vianen en omgeving 9 .
Mogelijk werd de jezuieten gastvrijheid
geboden op het huis van de Brederodes van Bolsweert, een katholiek
gebleven bastaardtak der Brederodes
te Lexmond. Naast deze adellijke
familie duiken telkens weer de namen
op van andere vooraanstaande en
invloedrijke Viaanse geslachten:
Willem Pijl, generaal ontvanger van de
Brederodes en vader van de later te
noemen jezuiet Willem Pijl; de
chirurgijn Maximiliaan de Montenegro,
en Cunigundis van Wees, douairière
van Spaarnwoude. Petrus Maillart werd
in 1616 opgevolgd door Willem van
Wareghem, die echter in 1621 werd
verbannen.
Zeven jaar later arriveerde een andere
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ordesgeesteüjke, de capucijner pater
Adam Jansse, beter bekend onder zijn
kloosternaam Willibrordus van Vianen
(waar hij in 1592 was geboren). In
1636 blijkt hij in te wonen bij de ongehuwde, maar bejaarde Mechelken van
Etteren. Hij zou met enkele onderbrekingen, van 1628 tot 1662 als
missionaris in Vianen werkzaam zijn.
In een brief aan nuntius Fabio de
Lagonissa te Brussel, die deze opnam
in zijn verslag aan Rome, beschrijft
pater Willibrordus in 1629, hoe
tevreden de katholieken van Vianen
zich betoonden om eindelijk, na zeven
jaren, weer een vaste pastoor in hun
midden te hebben. Hij bedient niet
slechts de stad Vianen, maar ook de
zeven dorpen in de omgeving. Volgens
zijn zeggen zijn er op de 6000
inwoners van het land van Vianen nog
2000 katholiek. Hij blijkt echter ook
ver daarbuiten, met name in Wijk bij
Duurstede, 't Waal, Schalkwijk en
Gorinchem, te opereren 1 0 .
Aan het eind van zijn verblijf richtten
enkele bewoners van Vianen en
omgeving zich tot paus Alexander VII
met het verzoek om na Willibrordus'
vertrek opnieuw een capucijn naar
Vianen te doen zenden. Tot de ondertekenaars, allen van adel, behoorden
Hendrik van Brederode van Bolsweert,
drost van Ameide, diens broer Frederik
Lodewijk van Brederode, heer van
Bolsweert, en Q. van der Noot, dijkgraaf 11 . Al eerder was pater Willibrordus met terugroeping bedreigd,
nadat de generaal van de orde had
besloten zijn leden terug te trekken
van de plaatsen waar zij hun ordeskleed niet konden dragen. Het verzoekschrift heeft niet mogen baten. In 1662
vertrok pater Willibrordus naar Antwerpen, waar hij in 1666 overleed.
In 1634 had pater Willibrordus een
collega naast zich gekregen, van
origine eveneens een Vianer. De in
1602 geboren Willem Pijl, zoon van de
reeds genoemde ontvanger van de
Brederodes, was in 1623 toegetreden
tot de orde der jezuieten en kort
tevoren tot priester gewijd. Zijn komst

was evenwel wat wij een "vrije
vestiging" zouden noemen, waarvoor
geen toestemming was gevraagd aan
de apostolische vicaris Philippus
Rovenius (1 614-1651 ), hoofd van de
Hollandse Zending. Rovenius doet
hierover zijn beklag bij de Brusselse
nuntius, maar weet er weinig tegen te
doen. Pijl vindt onderdak bij zijn
verwanten. Vader Pijl schrikt er zelfs
niet voor terug om Rovenius openlijk
te dreigen. Als deze zijn zoon ook
maar enige moeilijkheden in de weg
legt, zal hij, Pijl sr., hem persoonlijk
"pootje lichten" (het staat er letterlijk in
de Latijnse weergave van Rovenius!),
zodat hij zijn gezicht niet meer in
Vianen zou kunnen laten zien 12 . Wij
proeven hier iets van de voortdurende
strubbelingen tussen de apostolische
vicarissen en de ordesgeestelijken, in
het bijzonder de jezuieten. Pas in
1652 zou in een voor de gehele
Hollandse zending getroffen vergelijk
tussen beide partijen worden
vastgelegd dat de jezuieten in Vianen
mochten blijven. Ook met zijn collega
pater Willibrordus boterde het niet al
te best. Pater Pijl slaagde er zelfs in de
capucijner pater voor enkele jaren
door een banvonnis te doen
verwijderen, terwijl hij zelf mocht
blijven. Dat hij dit gedaan kreeg zal wel
te danken zijn geweest aan de goede
relaties van zijn vader met Johan
Wolfert van Brederode, die trouwens,
net als zijn zwager stadhouder
Frederik Hendrik, de jezuieten goed
gezind was. Daarom verbaast het
enigszins dat het eerste wat de Poolse
jezuiet Bartholomeus Wasowski, die in
1653 met twee pupillen tijdens een
"grand tour" o.a. de Nederlanden
bezocht, te zien kreeg toen hij door de
Landpoort Vianen binnenkwam, een
plakkaat tegen de jezuieten en andere
geestelijken was 13 . Het is mogelijk dat
dit plakkaat na Piji's overlijden in 1652
formeel opnieuw werd afgekondigd.
Diens opvoiger Adriaan Bouvaeus, die
blijkbaar aanvankelijk enige problemen
ondervond bij zijn toelating, stond in
ieder geval op uiterst vriendschappe-
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lijke voet met Johan Wolfert van
Brederode en, na diens dood in 1655,
met zijn weduwe Louise Christine 14 .
Hij genoot een grote vrijheid en was
vrijgesteld van de betaling van een
recognitie, die de geestelijken overal
in Holland jaarlijks aan de baljuws,
drosten of schouten moesten betalen
om te worden geduld. Hoezeer de
Brederodes de tolerantie in religiezaken daadwerkelijk en uit overtuiging
in praktijk brachten, komt duidelijk tot
uiting in het antwoord van Louise
Christine, vrijvrouwe van Vianen, aan
de provinciale synode van Utrecht naar
aanleiding van het overlijden van pater
Bouvaeus.
Al 80 jaar was door haar voorgangers
de aanwezigheid van katholieke
geestelijken in Vianen geduld. Zij was
geenszins van plan om na zovele jaren
gewetensdwang in te voeren en zou
derhalve geen maatregelen treffen om
een opvolger van Bouvaeus te weren

Pwit^DcoeauaoE

(waarom de afgevaardigden van de
synode hadden gevraagd) 15 .
Materieel gezien mocht de jezuietenstatie te Vianen er zijn. Pater
Bouvaeus genoot een jaarinkomen van
1000 gulden, die werden opgebracht
door zijn parochianen. 16 . Daarmee
verdiende hij aanmerkelijk meer dan
de gereformeerde predikanten op het
platteland, die zich soms gedwongen
zagen een nevenberoep uit te oefenen
om hun salaris aan te vullen.
Bouvaeus' traktement is vergelijkbaar
met dat van de predikant te Amersfoort, in die dagen een belangrijke
functie. Hoe dit zich verhield tot dat
van zijn twee medepastoors 1 7 in
Vianen is niet te achterhalen. Dat de
jezuieten beschikten over geldmiddelen, hen al of niet ter hand
gesteld door hun meer welgesteld
parochianen, blijkt ook uit de
mededeling dat pater Bouvaeus een
huis bezat ter waarde van 4 0 0 0
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Dwarsdoorsnede van het pand Voorstraat 97. De gehele eerste verdieping, in het midden
gescheiden door houten pilaren, werd gebruikt als kerkzaal. Zij liep door tot in de twee dakkappen, die met een houten betimmering waren afgeknot. In de verst van de Voorstraat
gelegen overkapping (links) is de originele beschildering bewaard gebleven. Tekening Otto ter
Stege, Vianen.
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gulden. 18 En hiermee zijn we beland bij
het eigenlijke onderwerp van dit
artikel: de rooms-katholieke schuilkerk,
aanvankelijk van de jezuieten, maar na
hun verbanning in 1730 uit Holland
overgegaan naar de seculiere geestelijkheid.

De schuilkerk aan de

Voorstraat

Hoogstwaarschijnlijk is het hier
genoemde huis van pater Bouvaeus
het pand aan de westzijde van de
Voorstraat, dat in de verpondingskohieren van 1733 wordt omschreven
als rooms-katholieke kerk 19 . In 1712
blijkt tenminste ditzelfde pand volgens
een ander belastingregister, dat van
het hofstedegeld, de kerk van de
jezuieten te zijn. Gaan we nog verder
terug in de tijd, dan zien we dit pand al
in 1673 aangemerkt als bezit van de
jezuiet Hendrik Laureys. Ter afkoping
van een brandschatting door het
Franse invasieleger, dat Utrecht had
bezet en de Republiek ernstig
bedreigde, werden in dat jaar alle huis-

Plattegrond van de kerkzaal op de eerste verdieping van de panden
Voorstraat 97 en 99. De
dunne houten scheidingswand tussen de twee
gedeelten dateert van na
1807. Tekening Otto ter
Stege, Vianen.

eigenaren van de binnenstad met een
extra heffing op hun huizen en erven
aangeslagen. Zo ook pater Laureys,
die als rechtstreekse opvolger van
Adriaan Bouvaeus van 1662 tot 1675
in Vianen werkzaam was 20 . Het lijkt
voor de hand te liggen dat hij het huis
van Bouvaeus heeft overgenomen.
Het in deze bronnen genoemde huis
kunnen we identificeren met het
tegenwoordige pand aan de Voorstraat 97, nu bewoond door mevr.
M.W. Paul. Een buk in het interieur laat
er geen twijfel over bestaan dat hier
een inpandige kerk is geweest. Op de
eerste verdieping en de tegenwoordige
zolderruimte zijn duidelijk de architectonische sporen te onderscheiden van
wat eens een kerkzaal moet zijn
geweest. De hierbij afgebeelde foto's
geven hiervan een goede indruk. Bij
nader toezien blijkt dat oorspronkelijk
het ten zuiden daarvan gelegen pand
(nu Voorstraat 99) daarmee één geheel
heeft uitgemaakt. Het over de volle
breedte van het pand gesitueerde
schip had een lengte van ongeveer
17 meter. Het is niet met zekerheid
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vast te stellen of de breedte van de
kerkzaal zich over de volle diepte van
het pand, die met de dubbele overkapping ongeveer 15 meter telt, uitstrekte. Waarschijnlijk is het wel, daar
de oppervlakte van slechts één overkapping te beperkt moet zijn geweest
om het niet onaanzienlijk aantal
gelovigen in Vianen te bevatten. Ook
de nog steeds aanwezige houten
pilaren in het midden lopend in de
lengte van het schip wijzen daar op.
(Zie de situatieschetsen). Alleen in de
achterste overkapping zijn beschilderingen van het plafond uit de 18e
eeuw aangetroffen; die aan de straatzijde zijn mogelijkerwijs in de 19e
eeuw verdwenen ten gevolge van de
vervanging van de dakconstructie.
Waar het altaar heeft gestaan, aan de
noordzijde of aan de zuidzijde, is niet
meer na te gaan, evenmin wanneer de
kerkzaal in zijn laatste vorm tot stand
is gekomen. Men mag aannemen dat

Twee van de houten pilaren, geschilderd in
zwart imitatiemarmer. Op de achtergrond de
houten afscheidingswand met Voorstraat 99,
waarachter de kerkzaal oorspronkelijk
doorliep. Foto Bernard Bensdorp,
RA Utrecht.

de kerkruimte aanvankelijk van
bescheiden omvang is geweest en pas
in de loop van de tijd is vergroot.
Hoe moeten wij ons het kerkelijk leven
in de Viaanse jezuietenstatie voorstellen? In de verslagen van de
provinciaal der jezuieten voor de
Hollandse Zending uit 1656 en dat van
de apostolische vicaris Jacobus de la
Torre van hetzelfde jaar lezen we
enkele details die interessant genoeg
zijn om hier te vermelden 2 1 . Zo horen
we dat pater Bouvaeus aanvankelijk
zijn intrek had genomen bij een
ongehuwde dame, maar om eventuele
achterklap te voorkomen later verhuisde naar - vermoedelijk - het
genoemde pand aan de Voorstraat.
Hij oefende de zielzorg niet alleen uit
over een deel van de katholieke
inwoners van Vianen, maar ook in
Ameide en de dorpen in de omgeving,
waar bijna iedereen nog rooms was
(Dit zal wel slaan op Hagestein en
mogelijk gedeeltelijk op Lexmond).
In de stad telde hij 100 gelovigen
onder zijn gehoor, daarbuiten ca. 330.
's Zondags droeg hij twee of drie keer
de mis op, eerst te Vianen, vervolgens
bij een particulier op het platteland.
Volgens de la Torre telde de statie
Vianen (dus met het omringende
platteland) in 1656 ongeveer 1000
communicanten. Dit is aanmerkelijk
minder dan de 2 0 0 0 genoemd in de
reeds vermelde brief van de capucijner
pater Willibrordus uit 1629.
Uit de verslagen van de jezuietenmissie van 1672 en 1675 blijkt het
aantal parochianen van de kerk aan de
Voorstraat 190 in de stad, daarbuiten
100 te bedragen; er zijn bovendien
50 catechumenen, d.w.z. jeugdigden
die nog niet hun eerste communie
hebben gedaan. Deze laatsten ontvingen godsdienstonderricht bij de
pater thuis of op het platteland.
Op zon- en feestdagen, alsmede
gedurende het octaaf van Maria
Hemelvaart en van de feestdagen van
de H. Ignatius en de H. Franciscus
Xaverius, werden met muzikale
begeleiding de lauden gezongen 2 2 .

De schuilkerk

gesloten

Ongeveer 150 jaar heeft de schuilkerk
aan de Voorstraat dienst gedaan.
Aanvankelijk werd zij bediend door de
jezuieten, maar toen het in 1730 aan
de leden van deze orde in Holland
werd verboden om zielzorg uit te
oefenen, ging zij over in handen van
de wereldheren. De andere roomskatholieke statie, waarvan de schuilkerk in de Achterstraat stond, min of
meer op dezelfde hoogte als die aan
de Voorstraat, was ondertussen overgegaan naar de jansenisten (tegenwoordig bekend als de Oud-Katholieke
Kerk van Nederland), maar zou in de
tweede helft van de 18e eeuw worden
opgeheven. Toen na de Bataafse
Omwenteling van 1795 de formele
gelijkstelling van alle kerkgenootschappen werd afgekondigd, was ook
de bestaansgrond van de schuilkerken
in ons land verdwenen. Overal
verrezen nieuwe kerkgebouwen, die
de veel te kleine, muffe en vaak
moeilijk bereikbare schuilkerkjes
vervingen. In Vianen gebeurde dit in
1807. Uit de boedel van Daniel
Theodoor van Hamel kocht het r.k.
kerkbestuur op 27 april een ander,
groter pand aan de westzijde van de
Voorstraat, het huidige nr. 45,
bewoond door D.J. Schram. Het huis
zelf zou dienst doen als pastorie,
terwijl in de daarachter gelegen tuin
een geheel nieuwe kerk werd
gebouwd. De oude kerk was vijf dagen
eerder voor f 1 0 0 0 - verkocht aan
Goswinus Cremer, predikant van de
hervormde gemeente, die het op
31 december van hetzelfde jaar doorverkocht aan Jacobus de Graaf,
hoewel het op dat moment nog in
gebruik was bij de roomse gemeente 2 3 .
Pas op 11 april 1808 vond de
juridische overdracht van het pand
plaats, kennelijk omdat toen de nieuwe
kerk gereed was. Zeventig jaar later
zou ook deze, enigszins ongemakkelijk gesitueerde bedeplaats worden
vervangen door een in neo-gothische
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Detail van het plafond in de achterste overkapping met de originele beschildering.
Te zien is een rose rosette gevat in
guirlandes. Foto Bernard Bensdorp,
RA Utrecht.
stijl opgetrokken kerkgebouw. Daaraan
wordt echter elders in dit nummer uitgebreid aandacht besteed.
De meeste katholieke schuilkerken zijn
in de vorige eeuw vervangen en ten
gevolge van verbouwingen geheel
verdwenen. Enkele grote en fraaie
exemplaren, zoals Onze Lieve Heer op
zolder en die aan het Begijnenhof te
Amsterdam, en de huidige oudkatholieke kerk aan de Juffrouw
Idastraat in Den Haag, zijn intact
gebleven. De Viaanse schuilkerk heeft
haar oude luister dan wel verloren,
haar restanten verwijzen naar een
periode, toen verdraagzaamheid
jegens andersdenkenden in vele
landen nog ver te zoeken was, maar in
Vianen ai in praktijk werd gebracht.
H.L.Ph. Leeuwenberg.
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parens illius - palam dicere, quod nisi
ego concedam filio quae vult, se facile
mihi pedem levaturum, ut nee in hisce
partibus commorari possim, AAU, XXXII
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16. Verslag van de jezuietenmissie in de
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inv. nr. 55.
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55.
23. 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief,
Rechterlijke Archieven Vianen, nr. 28.

De n e o g o t i s c h e kerk van Maria t e n
H e m e l o p n e m i n g te Vianen
D e k a t h o l i e k e n v a n V i a n e n h a d d e n in
1 8 0 8 t e r v e r v a n g i n g van e e n s c h u i l kerk een nieuwe kerk betrokken. De
gemeente telde toen 350 communic a n t e n ; o n g e v e e r 7 0 jaar later w a r e n
dat e r 1 0 0 0 g e w o r d e n z o d a t d e k e r k
veel te klein was. O m s t r e e k s 1 8 7 0
w e r d e n er d a n o o k p l a n n e n g e m a a k t
v o o r e e n n i e u w e k e r k . D e uit Z w o l l e
a f k o m s t i g e a r c h i t e c t H.J. W e n n e k e r s
heeft daartoe op uitnodiging van de
toenmalige pastoor Wynants (18631875) een ontwerp gemaakt dat

c
heiaas niet bewaard is gebleven 1 .
Er kwam in ieder geval niets van
terecht. Pas met de komst van pastoor
Egbertus Geerdink (1835-1916) komt
de bouw van een nieuwe kerk opnieuw
aan de orde 2 . Met Wennekers, die nog
een vordering had op het kerkbestuur
wist de pastoor tot een regeling te
komen; de financiële situatie was niet
al te slecht, zodat niets de plannen
meer in de weg behoefde te staan.
Aanvankelijk werd overwogen de kerk
te bouwen op de plaats van de oude,
doch dit terrein was, zelfs met toevoeging van belendende tuinen, te
krap. Tenslotte wist het kerkbestuur
een drietal panden te verwerven aan
de Achterstraat waardoor een terrein
werd verkregen dat zich uitstrekte
langs de Stalstraat tot de Brederodestraat. De bouw werd aanbesteed
op 13 december 1877 en aangenomen
voor f 71.470 door Johannes Dumolin,

Gezicht op de r.k. kerk vanaf de Blauwpoort.

meester timmerman te Vianen. Op
30 juni 1879 vond een zeer bewogen
laatste dienst in de oude kerk plaats,
waarna het nieuwe gebouw op 1 juli
daarop volgend werd geconsacreerd
door de Utrechtse aartsbisschop
A.I. Schaepman.
De kerk werd ontworpen door Alfred
Tepe (1840-1920) die tesamen met
P.J.H. Cuypers tot de bekendste neogotische architecten in Nederland
wordt gerekend 3 . Hij had zijn opleiding
gehad aan de Bauakademie in Berlijn
en had ook gewerkt bij één der leidinggevende Duitse neogotische architecten, Vincenz Statz uit Keulen 4 . Sinds
ongeveer 1869 was hij werkzaam in
het toenmalige aartsbisdom Utrecht,
dat de provincies Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland
(behalve het gebied ten zuiden van de
Waal) en Utrecht omvatte, alsmede het
Gooi en het gebied rond Vianen.

Foto auteur.
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Buiten dit aartsbisdom was hij vooral
werkzaam in het Rijnland. Belangrijke
werken van hem in de nabijheid van
Vianen zijn de r.k. kerken van
Benschop (1887), Everdingen (1899),
Houten (1883), Jutphaas (1874),
Schalkwijk (1877), Utrecht, St.
Martinus (1899) en St. Willibrordus
(1875) en IJsselstein (1885). In 1905
verliet hij Nederland en vestigde zich
in Düsseldorf, waar hij tot zijn dood
zou blijven wonen.
Tepe had nauwe banden met het in
1869 opgerichte St. Bemulphusgilde,
een genootschap dat tot doel had de
beginselen der neogotiek onder de
geestelijkheid te verbreiden. Vandaar
dat aanvankelijk uitsluitend geestelijken lid konden worden. Later konden
ook anderen toetreden. De oprichter
en deken van het gilde G.W. van
Heukelum (1 834-1910), pastoor te
Jutphaas, heeft op de kerkbouw in het
Utrechtse aartsbisdom grote invloed
gehad 5 . Uitgangspunt voor de kerkbouw moest volgens hem zijn de
typisch Nederlandse baksteenbouw
van de veertiende en vijftiende eeuw.
Hij heeft ook bij de bouw van de kerk
in Vianen geadviseerd. Dit had ook te
maken met het feit dat de bouwpastoor E. Geerdink een studiegenoot
en een goede vriend van hem was.
Geerdink heeft zelf ook invloed gehad
op de vorm die de kerk moest krijgen.
Hij schrijft daar zelf over: hij [Tepe]
wilde een kruiskerk bouwen met
bovenlicht; op mijn voorstel en
instantie, eene drieschepige kerk
zooals de St. Michael te Zwolle [te
bouwen], was hij zonder veel moeite
daartoe bereid6.
Beschrijving
De kerk, die georiënteerd is, is een
geheel uit baksteen opgetrokken fors
gedetailleerde driebeukige hallekerk,
zonder toren en zonder dwarsschip.
Afgezien van de driebeukige hallevorm
zijn er geen specifieke overeenkomsten met de als inspiratiebron
geldende Zwolse kerk op te merken.
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De kerk omvat een schip van vier
traveeën en een koor dat sluit met vijf
zijden van een achthoek. De noorderzijbeuk vertoont eveneens een
dergelijke sluiting. Bij de zuiderzijbeuk
ontbreekt een dergelijke sluiting omdat
daar aan de oostzijde een aanbouw is
aangebracht met sacristie en galerij
voor zangkoor en orgel.
Het meest karakteristieke onderdeel
van het exterieur is de westfaçade met
haar drie forse topgevels. Een
dergelijke opzet kan zijn geïnspireerd
door de westelijke kapellen van de
Jacobikerk te Utrecht. Ook kan echter
gedacht zijn aan de torenloze kerken,
zoals die in de middeleeuwen door de
verschillende bedelorden (Dominicanen, Franciscanen) werden gebouwd 7 .
Verder valt bij het gehele gebouw op
de forse maat van de van ezelsruggen
voorziene steunberen. Het traceerwerk
van de ramen vertoont voor Tepe
karakteristieke vormen. De traptoren
bij de zangersuitbouw aan de zuidoost
zijde vormt een aardig accent aan de
Achterstraat.
Het interieur dat geheel wordt gedekt
door kruisribgewelven maakt een
ruime indruk. De horizontale accenten
overheersen. Dit wordt o.a. bewerkstelligd doordat de middenschipstraveeën vrijwel vierkant lijken te zijn,
al zijn ze het niet (8.20 x 9.1 6 meter).
Middenschip en zijbeuken worden
gescheiden door eenvoudige vrij zware
bundelpijlers van een type dat Tepe
vaker gebruikt, zij het meestal in een
iets slankere vorm. De plaatsing van
de zangerstribune in de nabijheid van
het priesterkoor is typisch voor het
St. Bemulphusgilde. Daar leefde reeds
het idee dat de zangers zo dicht
mogelijk bij het altaar hun plaats
moesten hebben. Vele kerken van
Tepe hebben of hadden een dergelijke
plaats voor het zangkoor 8 . De hier
gekozen oplossing, waarbij het
orgelfront als het ware het kerkschip in
blikt, is echter niet zeer gebruikelijk.
De kerk zal bij haar voltooiing waarschijnlijk wit of grijs gepleisterd zijn
geweest, zoals thans weer. Van

Interieur van de huidige r.k. kerk. Foio auteur.

1926-'28 werd zij gepolychromeerd 9 .
Zij werd in 1956 grijs overgepleisterd,
maar hier en daar schemert de oude
beschildering er nog door heen. De
oude toestand is wel van foto's
bekend.
Omstreeks 1970 is de kerk aangepast
aan de nieuwe liturgische eisen. Verschillende zeer ingrijpende plannen
werden gelukkig niet uitgevoerd. De
gekozen oplossing is tamelijk
bescheiden en doet aan het interieur
niet veel afbreuk.
Betekenis in Tepes werk
Tepe wordt veelal gecontrasteerd met
zijn tijdgenoot P.J.H. Cuypers en dan
meestal als diens mindere afgeschilderd. Zonder enige twijfel is Cuypers
inventiever en meer een man van het
grote gebaar. Ook stond hij meer open
voor moderne bouwtechnieken dan

Tepe. De kwaliteiten van Tepes werk
komen pas bij zorgvuldige beschouwing naar voren: een goed gevoel van
verhoudingen, kleine subtiele trekjes
en met name zijn vermogen om zijn
gebouwen in een bestaande stedebouwkundige context te integreren. In
dat opzicht is hij vermoedelijk de
meerdere van Cuypers.
Het kerkelijk werk van Tepe omvat
ongeveer 80 kerken. In dit oeuvre is
de kerk van Vianen een betrekkelijk
vroeg werk. Zij is in meerdere
opzichten van betekenis. Zij is Tepes
eerste grote torenloze en transeptloze
hallekerk. Tepe is in de tijd dat hij de
kerk te Vianen ontwerpt, nogal met
hallekerken in de weer, nadat hij in het
begin van zijn loopbaan een zekere
voorkeur voor de basikaie of
pseudobasikale vorm aan de dag had
gelegd. In de jaren na 1880 overheerst
de basiliek, na 1 890 weer de
13

1
hallekerk. Van de vroege hallekerken
van Tepe is de kerk te Vianen zeker de
monumentaalste. Als zodanig vormt zij
een schakel in diens werk die
bezwaarlijk kan worden gemist. Tepe
bouwde ook later nog verscheidene
torenloze hallekerken. Te noemen zijn
de gesloopte O.L Vrouwekerk aan de
Biltstraat in Utrecht (1892) en de
daaraan verwante kerken in Arnhem
(St. Jan) (1893) en Losser (1 901 ). Zij
zijn echter geheel anders, met name in
de behandeling van de voorgevel. De
façade van Vianen is in Tepes werk
uitzonderlijk.
Betekenis voor het

stadsbeeld

De kerk komt in het stadsbeeld vooral
naar voren in het silhouet vanuit het
westen, dat nog vrij gaaf bewaard is.
Daar is zij een onmisbaar accent
geworden, wat reeds door de aanwijzing als beeldbepalend gebouw is
erkend. Naast de oudere beeldbepalende gebouwen, zoals de Grote
Kerk, het stadhuis en de Lekpoort
neemt zij een eigen plaats in. Tepes
bijzondere talent om zijn gebouwen in
een bestaande omgeving te integreren
komt hier zeer duidelijk tot uiting.
De kerk heeft op die plaats een zekere
vanzelfsprekendheid, zij hoort op die
plek thuis. Een oningewijde
beschouwer zou kunnen menen dat in
Vianen naast de hoofdkerk van
oudsher ook een bedelordekerk heeft
gestaan. In hoeverre de architect een
dergelijk effect bewust heeft nagestreefd is niet uit te maken, maar
ondenkbaar is het niet. De manier
waarop Tepe zijn kerk hier in het
bestaande stadsbeeld plaatst, geeft
het gebouw ook in stedebouwkundig
opzicht een meer dan lokale
betekenis.
Inrichting
Tot de kring van het St. Bernulphusgilde behoorde ook de beeldhouwer
Friedrich Wilhelm Mengelberg (18371919) 10 . Deze was afkomstig uit
14

Keulen en had zich in 1869 in Utrecht
gevestigd, waar hij een atelier voor
kerkelijke kunst opende dat een
kolossale productie op zijn naam heeft
staan. In zeer vele gevallen werd een
door Tepe gebouwde kerk ingericht
door Mengelberg, zo ook in Vianen.

Maria-altaar van Friedrich Wilhelm
Mengelberg in de linkerzijbeuk. Foto auteur.
Het voornaamste stuk is het hoogaltaar. De altaartombe dateert uit
1879, maar moet later zijn gewijzigd.
Het retabel werd in 1886 geplaatst.
Het heeft de vorm van een vleugelaltaar, een altaartype dat door
Mengelberg veel werd toegepast. In de
predella, de onderbouw van het
retabel, zijn ter weerszijden van het
tabernakel geschilderde afbeeldingen
aangebracht van Salomo, David,
Mozes en Esdras, als vertegenwoordigers van het Oude Verbond. In het
retabel zelf vinden we vier beelden van
de grote westerse kerkleraren, van
links naar rechts Ambrosius, Gregorius,
Hiëronymus en Augustinus. Aan de
voorzijde van de luiken zijn de vier
evangelisten afgebeeld, aan de achterzijde moeten zich oorspronkelijk voorstellingen van de vier grote profeten
uit het Oude Testament hebben
bevonden; deze werden later vervan-

c
gen door schilderingen van Christus te
Emmaus en de ontmoeting van Christus
met de ongelovige Thomas 11 . In de
iconografie van dit altaar valt het
accent sterk op het kerkelijk leergezag
en minder op de eucharistie. Dit komt
meer voor, maar men dient te bedenken dat andere altaren uit dezelfde tijd
ook voorstellingen bevatten die
verwijzen naar de eucharistie of naar
het lijden van Christus 12 .
Aan de noordzijde van het kerkgebouw
is het Maria-altaar geplaatst. Dit kwam
tot stand in 1892. Het niet van
Mengelberg afkomstige beeld is
geplaatst in een stralenkrans die
overgaat in een snijwerkrand. In de
opengewerkte zijstukken zijn geschilderde medaillons aangebracht met
afbeeldingen van Esther en Judith,
twee vrouwenfiguren uit het Oude
Testament die als voorlopers van
Maria worden beschouwd. In de
predella zijn symbolen uit de Lauretaanse Litanie te zien.
Het Jozefaltaar, dat zich aan de zuidzijde bevindt, werd in 1883 aan de
kerk geschonken door pastoor
Geerdink ter gelegenheid van zijn 25jarig priesterfeest. Het is wederom een
vleugelaltaar. Onder een gewelfd
baldakijn met driehoekige bekroning
bevindt zich een staand beeld van
St. Jozef, hier blijkens het boek in zijn
hand, voorgesteld als kerkleraar. De
leliestaf in zijn hand wijst op zijn

zuiverheid. Het beeid wordt geflankeerd, bij geopende luiken, door voorstellingen uit het leven van Jozef. Van
links naar rechts zien we: Jozefs
droom, de weigering van een plaats
in de herberg te Bethlehem, de
geboorte van Christus en de H.
Familie, een in de late negentiende
eeuw vrij populaire voorstelling. Aan de
buitenzijde van de luiken bevinden
zich geschilderde voorstellingen van
heiligen, van links naar rechts:
Egbertus, Johanna, We re nf ri dus en
Catharina. Dit moeten heiligen zijn met
wie de pastoor of zijn familie
bijzondere betrekkingen had. Egbertus
was zijn eigen naamspatroon. De
schilderstukken zijn blijkens signatuur,
vervaardigd door Martinus Christiaan
Schenk (1833-1911) 1 3 . Over deze
schilder is niet veel bekend, maar hij
heeft veelvuldig met Mengelberg
samengewerkt. De schilderingen van
het hoogaltaar zijn waarschijnlijk ook
van zijn hand. Het Jozefaltaar vormt
tesamen met het erboven geplaatst
orgelfront een monumentaal geheel.
Dit orgel was oorspronkelijk gebouwd
voor de vorige kerk in 1808 door de
orgelbouwer J.D. Nolting uit Emmerich,
die vooral in het oosten van Nederland
actief was 14 . Hoe hij aan de opdracht
voor Vianen kwam, is onduidelijk.
Volgens het bewaard gebleven bestek
luidde de oorspronkelijke dispositie als
volgt 15 :

Manuaal

Positief

Pedaal

prestant 8'
bourdon 16'
prestant 4'
bourdon 4'
quint 3'
octaaf 2'
terts 1 3/5'
mixtuur 1/2' 5 sterk
trompet 8' bas/disc.

prestant 4'
viola di gamba 8' disc.
holpijp 8'
fluit douce 4'
octaaf 2'
quint 1 1/2'
flageolet 1'
vox humana 8' bas/disc.

aangehangen

Of deze dispositie bij de bouw van het
orgel precies is gevolgd is niet bekend,
evenmin hoe het oorspronkelijke

orgelfront er heeft uitgezien. Na de
voltooiing van de nieuwe kerk duurde
het tot 1 884 voordat het instrument
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c
werd herplaatst. Het werd toen
verbouwd door de Utrechtse orgelmaker Maarschalkerweerd en van een
nieuw front voorzien door Mengelberg.

Bij deze gelegenheid werd vooral het
tweede klavier nogal gewijzigd. De
huidige dispositie is:

Manuaal I

Manuaal II

Pedaal

bourdon 16'
prestant 8'
holpijp 8'
octaaf 4'
quint 3'
octaaf 2'
terts 1 3/5'
cornet
mixtuur
trompet 8' bas/disc

bourdon 8'
salicionaal 8'
viola di gamba 8'
viole d'amour 8'
vox celeste 8'
prestant 4'
fluit does 4'
octaaf 2'

aangehangen

en de beelden van het H. Hart van
Jezus en het H. Hart van Maria (beide
1894), van Antonius van Padua (1901)
en St. Blasius (1903), het ontwerp voor
de koorvloer, uitgevoerd door Villeroy
en Boch (1887), terwijl de verdwenen
communiebank uit 1880 ook wel van
hem afkomstig zal zijn geweest. De
aandacht verdienen nog de twee
kaarsenstaanders in het koor, vervaardigd door A. Kniep, "meester kunst-

Sint-Josephaltaar van Friedrich Wilhelm
Mengelberg in de rechter zijbeuk. Foto
auteur.
Over de andere inventarisstukken kunnen we korter zijn. De preekstoel
dateert uit 1885 en heeft op de kuip
reliefs van de vier evangelisten. Het
klankbord is verdwenen. Dergelijke
preekstoelen heeft Mengelberg meer
ontworpen, o.a. in de r.k. kerk te
Everdingen. De staties van de
kruisweg (1882) werden eveneens
door Mengelberg ontworpen en uitgevoerd door M.C. Schenk. Verdere
werken van Mengelberg zijn nog het
triomfkruis (1895), het doopvont (1885)
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Preekstoel van Friedrich Wilhelm
Mengelberg met de afbeeldingen van de
evangelisten Lucas en Johannes. Op de
achtergrond de tegelvloer van Villeroy en
Boch. Foto auteur.

s m i d " te U t r e c h t , d i e e v e n e e n s h e c h t e
b e t r e k k i n g e n m e t het St. B e r n u l p h u s gilde onderhield. Over de verdere
i n v e n t a r i s s t u k k e n valt n i e t v e e l t e
z e g g e n . De g e b r a n d s c h i l d e r d e r a m e n
d a t e r e n uit d e t w i n t i g e r j a r e n v a n d e z e
e e u w e n zijn van w e i n i g b e l a n g , al
d o e n z e het n i e t o n a a r d i g .
M e n k a n niet z e g g e n d a t h e t i n t e r i e u r
van d e k e r k te V i a n e n t o t d e v o l l e d i g ste of b e s t b e w a a r d e e n s e m b l e s v a n
d e U t r e c h t s e r i c h t i n g v a n het St. Bernulphusgilde behoort. De afzonderlijke
SiuKKen zijn e c i u e r v o o r e e n a a n z i e n lijk d e e l van g r o t e w a a r d e . D a t h e t
g e b o u w in het w e r k van zijn s c h e p p e r
een belangrijke plaats inneemt, w e r d
hierboven reeds b e t o o g d . De tot
dezelfde kunstrichting behorende
i n v e n t a r i s o n d e r s t r e e p t dit b e l a n g m e t
g r o t e n a d r u k . V i a n e n b e z i t in dit
g e b o u w een m o n u m e n t van m e e r dan
p l a a t s e l i j k e b e t e k e n i s . H e t valt t e
h o p e n dat dit o o k d o o r d e i n s t a n t i e s
die v e r a n t w o o r d e l i j k zijn v o o r het
m o n u m e n t e n b e l e i d zal w o r d e n
ingezien.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

A.J. L o o y e n g a
Noten

11.

* De tekst van dit artikel berust ten dele op
een door schrijver dezes in 1985 namens
het Cuypersgenootschap samengesteld
rapport over de r.k. kerk te Vianen, ten
dienste van het College van B. en W. van
Vianen. Dit rapport werd gepubliceerd in
De Sluitsteen: Bulletin van het Cuypersgenootschap, 2 (1986) 27-31.

12.

1. Deze architect zal uitvoerig worden
besproken in mijn binnen afzienbare
tijd te publiceren dissertatie De
Utrechtse school in de neogotiek. Zie
verder H.P. Rosenberg, De 19e-eeuwse
kerkelijke bouwkunst in Nederland (Den
Haag, 1972) 112.
2. De gegevens over de bouwgeschiedenis zijn grotendeels ontleend aan het
Registrum Memoriale der parochie
Vianen, in Parochie-archief, inv. nr. 4a.
Daarnaast werd geraadpleegd F.J.Th.
Baars, 100 jarige kerk te Vianen aan de
Lek (Vianen, 1979).
3. De architect Tepe zal eveneens uitvoerig aan de orde komen in de in n. 1
vermelde publicatie. Zie verder A.J.
Looyenga, "Wilhelm Victor Alfred Tepe",

13.
14.

15.

in: Biografisch woordenboek van
Nederland, deel 2. (Amsterdam, 1985),
562-563 en H.P. Rosenberg, a.w. 51-57
en 109.
Over Statz zie: Hans Vogts, Vincenz
Statz (1819-1898): Lebensbild und
Lebenswerk eines Kölner Baumeisters
(Mönchen Gladbach, 1960).
Over Van Heukelum: A.J. Looyenga,
"G.W. van Heukelum", in: Biografisch
Woordenboek van Nederland, deel 2,
224-227.
Registrum Memoriale, blz. 5.
Te noemen zijn de Broederenkerk te
Zutphen, de Broederkerk te Deventer,
de Broeren- en Bethlehemskerken te
Zwolle en de Broederkerk te Kampen.
in de kerk te Jutphaas bevindt zich de
orgeltribune in het transept, evenals
oorspronkelijk te Schalkwijk. Te
Benschop bevindt zij zich naast het
koor, ongeveer als te Vianen, alleen is
zij niet meer als zodanig in gebruik.
De O.L. Vrouwekerk te Utrecht had de
orgeltribune in een transeptachtige
uitbouw in de nabijheid van het koor, in
Abcoude bevindt zij zich in een
aanbouw tussen transept en middenschip etc.
Schriftelijke mededeling van de Heer
F.J.Th. Baars te Vianen.
Over Mengelberg zie A.J. Looyenga,
"Eine unbekannte Biographie des Bildhauers Friedrich Wilhelm Mengelberg",
Jahrbuch des Kölnischen
Geschichtsvereins, 54 (1983) 189-210, en idem,
"Friedrich Wilhelm Mengelberg", in:
Biografisch woordenboek van Nederland, deel 2, 3 8 9 - 3 9 1 .
Gegevens ontleend aan Registrum
Memoriale, blz. 23.
Enige voorbeelden van Mengelberg:
het hoogaltaar van de St. Michael te
Schalkwijk is een passiealtaar; het
hoogaltaar van de St. Willibrordus te
Utrecht bevat voorstellingen die
verwijzen naar de Eucharistie en het
H. Sacrament; het altaar van de
St. Nicolaas te Jutphaas toont thema's
die betrekking hebben op het heilswerk
van Christus.
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1 7501880 (Den Haag, 1 9 8 1 ) 4 9 8 .
Enige andere werken van deze orgelmaker zijn Gendringen, Herv. kerk
(1841) en Zeddam, St. Oswaldus
(1843). Zie J.F. van Os, Langs de
Nederlandse orgels: Overijssel, Gelderland (Baarn, 1978) 52.
Bestekin Parochiearchief Vianen, inv.
nr. 8 1 .
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1
Egbertus Geerdink Bouwpastoor
(1835-1916)
Egbertus Geerdink werd op 6 juli 1835
te Vasse in Twente geboren. Hij
stamde uit een Twentse boerenfamilie
die volgens overlevering reeds 1000
jaar in deze buurtschap woonde 1 .
Zijn opleiding genoot hij gedeeltelijk
op het kleinseminarie te Culemborg,
deels op dat van Hageveld; zijn
theologische studies van 1854 tot
1857 wederom te Culemborg en het
laatste jaar te Rijsenburg in het juist
daar geopende grootseminarie. Op
26 juli 1858 werd hij tot priester
gewijd door mgr. J. Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht.
Zijn priesterlijke loopbaan begon hij
als kapelaan te Tubbergen, Bemmel,
IJsselstein en Zwolle. In 1871 werd hij
benoemd tot pastoor te Lathum 2 .
Eind november 1875 volgde zijn
plotselinge benoeming tot pastoor te
Vianen, waar volgens Mgr. A.I. Schaepman nog al eigenaardige
moeilijkheden
bestaan. Egbertus Geerdink aanvaardde deze benoeming zonder tegenkanting en heeft in zijn 30-jarige
loopbaan te Vianen zoals hij zelf
opmerkt in het memoriaalboek van de
parochie geen bijzondere of eigenaardige moeilijkheden
ondervonden3.
Bij zijn aankomst te Vianen moest het
een en ander wel rechtgezet worden.
Het kerkbestuur werd vernieuwd en de
pastoor vatte het oude plan van zijn
voorganger pastoor Wijnants weer op
om een nieuwe kerk te bouwen. Niet
op de door zijn voorganger gedachte
plaats aan de Voorstraat, maar op een
ruimer stuk grond gelegen tussen de
Eerste West Achterstraat (nu Achterstraat) en de Zandstraat (nu Brederodestraat).
Na veel loven en bieden kon hij voor
de sommma van f 1 3 . 0 0 0 , - 3 percelen
kopen, o.a. het huis Putlitz, in de 17e
eeuw toebehorende aan een der
familieleden van het geslacht
Brederode. Dit huis was volgens
Geerdink vroeger gebruikt door de
plaatselijke loge der vrijmetselaars.
18

Op aanwijziging van aartsbisschop
mgr. A.I. Schaepman werd aan de
bekende architect Alfred Tepe uit
Utrecht de opdracht gegeven om een
kerkgebouw te ontwerpen. Deze stelde
een kerk in kruisvorm voor. Geerdink
zelf wenste een drieschepige hallenkerk. De architect Tepe liet zich
zonder veel moeite daartoe overreden.
Na intekening werd het werk gegund
aan Johannes Dumolin, timmerman te
Vianen. Na de aartsbisschoppelijke
goedkeuring van 24 december 1877
kon een aanvang gemaakt worden met
de bouwwerkzaamheden.

Egbertus Geerdink, r.k. pastoor te Vianen
1875-1905. Foto na 1900.
Een aardige anekdote, die de persoon
van Geerdink tekent, wordt verteld
door Frans Baars in zijn boekje over de
r.k. kerk te Vianen 4 . Pastoor Geerdink
kwam dikwijls naar de bouw van zijn
kerk kijken. Zo ook op de dag dat de
metselaars bezig waren met het
opmetselen van de pilaren. Ze
schoten hier goed mee op; om er de
moed in te houden, werd af en toe
genoten van een glaasje jenever. Bij
het verschijnen van de pastoor werd

de kruik snel in de pilaar geplaatst en,
daar Geerdink zeer geïnteresseerd
bleef toekijken, ingemetseld.
Via zijn vriend pastoor G.W. van
Heukelum uit Jutphaas kwam Geerdink
in aanraking met Wilhelm Mengelberg
uit Utrecht. Deze heeft veel ontwerpen
gemaakt voor de nieuwe kerk te
Vianen, zoals van de kerkbanken, de
vloer en het hoofdaltaar. Om zijn kerk
te verfraaien heeft Geerdink ook zelf
veel geldelijke bijdragen geleverd;
soms in de vorm van leningen, soms
als aanvullingen op inzamelingen die
niet toereikend waren voor de
aanschaf van liturgische voorwerpen.
Het tweede onder pastoor Geerdink
tot stand gekomen grote bouwwerk te
Vianen was het zusterhuis van 1 8 8 1 ,
het zogenaamde "St. Egbertusgesticht". Zo kort na de bouw van de
parochiekerk betekende dit financieel
een zware dobber voor de parochie.
Op 26 juli 1883 vierde Geerdink zijn
25-jarig priesterfeest, dat werd bijgewoond door de hele parochiegemeenschap. Deze dag verliep zeer
gedisciplineerd, wat volgens Geerdink
een goede indruk maakte ook bij de
protestanten. In datzelfde jaar maakte
hij tezamen met zijn jeugdvriend, de
priester-staatsman H.J.A.M. Schaepman, een lange reis door Europa.
Waarbij hij zoals hij zelf zei in volle
levenskracht was, en moei worden hem
onbekend was. Eerder, in 1867, had hij
Rome bezocht. Op deze tocht reisde
hij met wagens, bespannen met
17 paarden of muilezels! Nogmaals,
in 1894, zou Geerdink een grote reis
maken, dit keer naar het Heilige Land.
Als blijvende herinnering daaraan
droeg hij de helft bij van de kosten van
het Triomph-Kruis voor zijn kerk.
Dit opvallende kruis hangt nog steeds
in de kerk.
Een van Geerdink's laatste daden
voordat hij in 1905 met emeritaat ging,
was de grondaankoop in 1898 voor de
uitbreiding van het rooms-katholieke
kerkhof.
Na zijn vertrek uit Vianen in 1905
vestigde Geerdink zich te Utrecht op

,, aterjjrfeit.

'9

o« be amiJauEsi}atige üüJTtdtjea.
antKtljam,
lenntai
SseiïtöttEt

iHaillï
uöönig.

<w

typtn.

Menukaart van het diner t.g.v. de inwijding
van de kerk op 1 juli 1879. Exemplaar van
Joannes Henricus Hofman, pastoor te
Everdingen. RA Utrecht, collectie Rijsenburg,
inv. nr. 1247 (aantekeningen Hofman).
de Maliebaan naast het bisschoppelijk
paleis. Zijn vele en eervolle werk was
bij de eeuwwisseling reeds onderstreept door zijn benoeming tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij overleed op 14 december 1916 te
Utrecht. Vier dagen later werd hij
onder grote belangstelling begraven
op het rooms-katholieke kerkhof te
Vianen. Zijn graf, gesierd met een
grote graftombe met kruis, is nog in
volle glorie aldaar te bezichtigen.
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh

Noten
1. W.T. Kroese, "Drie zonen van een
duizend jarig boerenerf te Vasse",
Twents Jaarboek (1 980) 93-106.
2. W. Knuif, "Egbertus Geerdink", Archief
voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 43 (1917) 129-134.
3. Registrum Memoriale, in r.k. parochiearchief Vianen, inv. nr. 4a, blz. 1-41.
4. F.J.Th. Baars, 100 jarige kerk te Vianen
aan de Lek (Vianen, 1979).
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De kostschool van de Franse
oratorianen te Vianen (1753-1 762)
In de jaren 1720 - 1755 kwamen vele
priesters, leden van kloosterorden en
theologen uit Frankrijk naar ons land.
De oorzaak van hun komst was de
politieke en theologische strijd veroorzaakt door het jansenisme, welke de
katholieke kerk van het Westen in de
zestiende tot het eind van de
achttiende eeuw in twee kampen verdeelde 1 . Rond 1600 ontstond binnen
de katholieke kerk een konflikt over de
genadeleer. De dominicanen meenden dat de mens Gods genade nodig
heeft om het goede te doen; volgens
de jezuïeten kan een mens ook zonder
genade. De paus besloot dat de
oplossing gezocht moest worden in de
geschriften van de heilige Augustinus,
een kerkvader uit de vijfde eeuw.
Cornelius Jansenius, hoogleraar te
Leuven, deed dit en schreef een boek
Augustinus dat in 1640, na zijn dood,
verscheen. Daarin stelde hij dat
volgens Augustinus de mens genade
nodig heeft om het goede te willen en

te doen. Dit boek werd terstond heftig
door de jezuïeten bestreden. In 1656
stelde paus Alexander VII een
"Formulier" op waarin vijf stellingen uit
Jansenius' boek afgeleid, werden veroordeeld. Van "jansenisme" verdachte
geestelijken moesten dit "Formulier"
ondertekenen. In de Zuidelijke Nederlanden ontstond de strijd over de vraag
of de gewraakte stellingen inderdaad
in de Augustinus staan 2 .

Pasquier Quesnel. Schilderij door onbekende kunstenaar, omstreeks 1 720.
Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent (Foto: Utrecht, Rijksmuseum Het
Catharijneconvent)

Cornells Jansenius. Portret naar een
gravure door A. van der Does, omstreeks
1700. Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent (Foto: Utrecht, Rijksmuseum
Het Catharijneconvent)
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Met de veroordeling van het boek
Réflexions morales van de Franse
oratoriaan Pasquier Quesnel door de
paus in 1713 bereikte deze strijd een
nieuw hoogtepunt 3 . De verplichte
ondertekening van de konstitutie
Unigenitus en de vervolging, die bij het
weigeren hiervan volgde, deden velen
Frankrijk verlaten. Vanaf 1752 kwam
ook een aantal oratorianen, leden van
de beroemde kongregatie van wereldgeestelijken, naar ons land. Deze
kongregatie werd door de jezuïeten als
hun aartsvijand beschouwd. De
oratorianen trokken velen door hun
goede onderwijsinstellingen tot zich,
terwijl juist de jezuïeten op dit terrein
het monopolie wilden hebben.

In 1752 kwamen de oratorianen
Honoré Mercadier, Jean Casaux,
François d'Arras, Des Angles en voor
korte tijd ook Nicolas Jean Baptiste
Coignard naar ons land 4 . Mercadier
had in Frankrijk zijn sporen op het
gebied van het onderwijs verdiend.
In Holland werd men gastvrij ontvangen in de "Kerk van Utrecht".
Deze Kerk was dat deel van de Hollandse katholieken dat sedert 1723
in onmin met Rome leefde. In dat jaar
had zij Cornells Steenoven tot
aartsbisschop van Utrecht gekozen
zonder toestemming van Rome.
Steenoven werd de opvolger van
Petrus Codde die in 1704 door Rome
was afgezet 5 . De bisschopswijding
werd in 1724 door de Franse bisschop
Varlet, die toen in ons land verbleef,
toegediend. De breuk tussen Rome en
Utrecht was veroorzaakt door het feit
dat na de Reformatie de wereldgeestelijken de katholieke kerk in deze
streken als nog bestaande kerk
beschouwden. Rome daarentegen
meende dat de kerk ten onder was
gegaan en ons land als missiegebied

Petrus Codde opgebaard op een praalbed.
Schilderij door onbekende kunstenaar,
omstreeks 1710. Utrecht, Rijksmuseum Het
Catharijneconvent (Foto: Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent)
moest worden beschouwd. De ordegeestelijken, met name de jezuïeten,
deelden het standpunt van Rome.
Hierbij kwam nog dat de tegenstelling

Cornelis Steenhoven opgebaard op een
praalbed. Schilderij door J.F. de la Court,
1725. Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent (Foto: Utrecht, Rijksmuseum Het
Catharijneconvent)
tussen jezuïeten en jansenisten in de
zielzorg doorwerkte. De jansenisten
stelden hoge eisen aan de gelovigen
wanneer dezen wilden biechten of ter
communie gaan; op het ontvangen van
deze sacramenten diende men zich
langdurig en ernstig voor te bereiden.
De jezuïeten daarentegen propageerden het veelvuldig ter communie gaan.
Voor hen volstond bij de biecht een
"onvolmaakt berouw" (vrees voor
Gods straf). Binnen de theologische
faculteit van Leuven vonden de ideëen
van Jansenius veel weerklank. Er
studeerden daar vele wereldgeestelijken uit ons land, die na hun terugkeer in konflikt kwamen met de
jezuïeten, die zij als indringers beschouwden. De jezuïeten berichtten
aan Rome dat de wereldgeestelijken
hier "besmet" waren met het jansenisme. Deze strijd bereikte zijn hoogtepunt in de schorsing en afzetting van
Petrus Codde in 1702 respectievelijk
1704.

De plannen
in Holland

van de

oratorianen

De komst van de oratorianen was de
"Kerk van Utrecht" of "Clerezie" zeer
aangenaam, daar zij gebrek aan
professoren voor haar seminarie te
Amersfoort had 6 . Verschillende
oratorianen zouden vanaf 1752 in het
seminarie doceren 7 .
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Na enkele maanden wilde een aantal
oratorianen weer naar Frankrijk terugkeren. Zij vreesden dat het hen niet
mogelijk was om hier te leven en te
werken volgens de wijze van het
Oratorie. De geestelijken van de
Clerezie stelden echter alles in het
werk om hen in Holland te houden,
daar men hoge verwachtingen van
deze onderwijsdeskundigen had.
Men verzocht hen dan ook met klem
om zich te wijden aan de "Kerk van
Utrecht", die een groot gebrek aan
personen had, die in staat waren om
haar te dienen.
Mercadier, Casaux en D'Arras
vestigden zich te Utrecht, maar D'Arras
vertrok al spoedig naar het seminarie
te Amersfoort om daar filosofie te
onderwijzen. Mercadier en Casaux
bleven bijna een jaar te Utrecht.
Hier overwogen zij hoe zij op de beste
manier aan het verzoek van de aartsbisschop en zijn geestelijken om de
"Kerk van Utrecht" te dienen, gestalte
konden geven. Zij kwamen tot een
drievoudig plan. Ten eerste, ergens
een huis van de oratorianen vestigen,
waarin men Franse en Hollandse
jongens kon opnemen en opvoeden.
De Franse jongens konden de Hollandse taal leren en later als geestelijken de Clerezie dienen. Omgekeerd
zouden de Hollandse jongens spelenderwijs de Franse taal leren. Wanneer
men de studie der humaniora
beëindigd had, zou men filosofie en
theologie in het seminarie te Amersfoort kunnen gaan studeren.
Ten tweede, dit huis der oratorianen
zou ook professoren voor het
seminarie te Amersfoort kunnen
opleveren. De Clerezie kon deze uit
eigen gelederen niet verschaffen.
Ten derde, dit huis van de oratorianen
zou tevens een toevluchtsoord voor
Franse geestelijken kunnen zijn, die
hun land moesten ontvluchten of reeds
in Holland waren.
Aanvankelijk werden vanuit de kerk
bezwaren gemaakt tegen het vestigen
van een kostschool. Men vreesde konkurrentie voor het instituut te Amers22

foort dat toch ook een kostschool had.
Mercadier en Casaux namen deze
bezwaren weg door de toezegging dat
zij geen leerlingen zouden aannemen
zonder de toestemming van de aartsbisschop van de "Kerk van Utrecht",
Meindaerts. Ook zou men de jongens
die geschikt bleken voor de geestelijke
stand naar Amersfoort zenden. De
aartsbisschop en zijn geestelijkheid
keurden het plan tenslotte goed.
Mercadier en Casaux waren van
mening dat voor het uitvoeren van het
plan gelden uit Frankrijk moesten
komen, daar vele vervolgde fransen
binnen deze "Kerk van Utrecht" een
toevluchtsoord hadden gevonden.
Hoewel de oratorianen die naar
Holland waren gekomen, zeker niet
onbemiddeld waren, hadden zij
kennelijk geen zin om zelf geld in deze
onderneming te steken. Veel geld zou
er inderdaad mee gemoeid zijn.
De kas van het kapittel van Utrecht
was leeg, want de bezittingen van het
kapittel op het eiland Nordstrand voor
de kust van Sleeswijk-Holstein hadden
door de storm van 10 en 11 november
1751 ernstig door dijkdoorbraak en
overstroming geleden 8 .
De beheerders

van fondsen te Parijs

Wat betreft de geldschieters voor de
kostschool, welke te Vianen gevestigd
zou worden, komen we terecht in een
bijzonder interessante kring van
Jansenistische onderwijsdeskundigen
en geleerden te Parijs. Zij beschikten
over ruime geldmiddelen. Het is de
geschiedenis van de partikuliere
stichtingen, zeer geheimzinnig dikwijls,
welke in de Jansenistische kring zo
talrijk waren. Aartsbisschop Meindaerts
onderhield de kontakten met deze
kring in 1752 om gelden te verkrijgen
door D'Alembert en François
Hyacinthe Delan, een geleerde die
ook bij de oratorianen had gestudeerd 9 . D'Alembert en Delan voerden
onderhandelingen met abbé Pierre
Gervais Ie Fèvre d'Eaubonne, beheerder van de fameuze zogenaamde

"Boîte à Perrette" 10 , een fonds gesticht
door Pierre Nicole in 1695 ter
ondersteuning van vervolgde jansenisten, en met Charles Tabourin, een
geleerde die ook over grote fondsen
beschikte, die hem door gelovigen ter
beschikking werden gesteld. Tabourin
had ook invloed op de besteding van
de gelden van de "Boîte à Perrette".
Voorts had men kontakten met de oudrector van de Sorbonne, abbé Jean
Gabriel Petit de Montempuys en de
beroemde geleerde Gabriel Nicolas
Nivelle, die beiden belangrijke relaties
met grote fondsen hadden.

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

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

te Vianen

Inmiddels vonden Mercadier en
Casaux Vianen de meest geschikte
plaats om hun instituut op te richten.
De burgemeesters van Vianen toonden
zich zeer bereidwillig om de uitvoering
van het plan te verwezenlijken. Zij
belastten zich er dan ook mee om voor
de oratorianen van de Staten-Generaal
te 's-Gravenhage de toestemming te
bedingen om in een huis te Vianen
een kapel te mogen hebben en
jongens op te nemen om hen op te
voeden. Op 4 mei 1753 machtigden de
Gecommitteerde Raden van Holland
en West-Friesland de burgemeesters
van Vianen wat betreft Mercadier tot
het volgende: Mercadier, in Holland
onder de naam Marchand levend,
mocht in zijn huis een kapel hebben,
welke echter alleen voor diensten voor
huisgenoten gebruikt mocht worden.
Ook mocht hij jongens in huis
opnemen om hen in de latijnse taal en
andere wetenschappen te onder23

wijzen. De burgemeesters accordeerden deze toestemming op 22 mei
1753 11 . Inmiddels waren de
oratorianen doende geweest om een
huis voor de kostschool te vinden.
In april wist de bekende jansenist
Dupac de Bellegarde te Vianen een
huis te huren. De Bellegarde verbleef
op de ridderhofstad Rijnwijk nabij
Driebergen, een belangrijk toevluchtsoord van Franse jansenisten. In mei
1753 vestigden de oratorianen zich in
Vianen. Reeds in augustus was men,
de leerlingen inbegrepen, met tien
personen. Het onderwijs werd binnen
de kostschool gegeven en men volgde
geen lessen aan de Franse school.
De geschiedenis van deze kostschool
die tot 1762 zou blijven bestaan, was
begonnen. De bewering dat er veertig
jaar lang een dergelijke kostschool of
Frans seminarie te Vianen heeft
bestaan moet dan ook naar het rijk
der fabelen worden verwezen 12 .
Het gehuurde huis bleek al spoedig te
klein te zijn. Op 24 juli 1755 kocht
men in de "Eerste Oostagterstraat", de
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tegenwoordige Kerkstraat, een huis
met tuin van Hermanus van Noorle,
rentmeester van Haar. Ed. Gr. Mog.
Domeinen te Vianen. De officiële
overdracht van het huis vond plaats
op 17 mei 1756, maar men had het
pand al eerder betrokken. Het huis
kwam op naam te staan van Marchand,
D'Arras, Laval en Casaux. De kopers
werden allen woonachtig te Vianen
genoemd 1 3 . De grote weldoeners in
deze zaak waren Mr Ernestus
Johannes Schade van Westrum,
laatste heer van Dompselaar en
advocaat voor het Hof van Utrecht, en
zijn zuster Theodora Cornelia Schade
van Westrum, weduwe van Mr Adriaan
Wittert, heer van Hoogland. Zij waren
de bezitters van uitgebreide landerijen
in Lexmond en Hagestein. Dit is onder
andere verklaarbaar omdat hun overgrootmoeder Elisabeth van Vianen veel
onroerend goed in de familie had
gebracht. Ernestus en zijn zuster
schonken een deel van de koopsom
voor het huis in de "Eerste Oostagterstraat", leenden een deel renteloos en
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Het huis Rijnwijk nabij Driebergen. Gewassen tekening naar C. Pronk door LP. Serrurier, 1 731.
Utrecht, Rijksarchief (Foto: Utrecht, Rijksarchief)
24

J

L
een ander deei tegen drie procent.
Het huis werd nieuw genoemd en zeer
geschikt voor de plannen die men had.
Toen men dit huis betrok waren er
negen leerlingen, vijf hollanders en
vier fransen. Daar het leven in Holland
duurder was dan in Frankrijk was het
gezien de hoge kosten moeilijk om
Franse leerlingen te krijgen. Men zag
zich genoodzaakt om een kleine 300
Hollandse guldens per jaar aan
kostgeld te vragen. Bracht een jongen
zijn eigen uitzet mee dan kon dit
bedrag met een derde verminderd
worden. Men trachtte nu Franse
"vrienden" te bewegen om alleen of
gezamenlijk een Franse jongen te
adopteren in die zin dat men het
kostgeld voor deze zou betalen. Nadat
men dan in de zomer van 1755 het
nieuwe huis had betrokken, maakte
men grote plannen voor de toekomst.
Men wilde graag drie huizen hebben.
In het eerste huis zouden jongens
vanaf hun prilste jeugd in een liefde
voor en in een praktijk van een heldere
en degelijke vroomheid opgevoed
kunnen worden. In het tweede huis
kon men filosofie studeren en in het
derde huis theologie. Deze plannen
weken wel af van de afspraken die
men met de aartsbisschop had
gemaakt. Van de uitvoering van de
plannen is, behalve de aankoop van
een tweede huis, niets gekomen. Wel
moet men de aankoop van een tweede
huis in het licht van deze plannen zien.
Op 27 februari 1758 verkocht en
transporteerde MrTheodorus Rappardus, advocaat, het huis en de tuin
gelegen naast het huis in de "Eerste
Oostagterstraat". Als kopers worden
nu genoemd Marchand, D'Arras, Laval
en Dufresne 14 . Gezien het lantaarngeld
dat voor dit huis betaald moest
worden, was het aanzienlijk groter dan
het eerste huis dat men had gekocht 1 5 .
Docenten en

leerlingen

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

kwam in 1755 Etienne Ourry, hier
levend onder de naam Brächet, naar
Vianen. Voorts onderwezen in deze
kostschool Dubois, die wellicht reeds
in 1753 was gekomen, J. Besson, die
er enige jaren tot 1758 verbleef,
D'Arras en Jean Toussaint Ie Drin,
onder de naam Deschamps, welke
laatsten van 1758 tot 1763 te Vianen
waren. Toch is bij deze oratorianen en
andere geestelijken te Vianen het verlangen om naar Frankrijk te kunnen
terugkeren, blijven bestaan. Ook toen
in 1754 al bleek dat deze kostschool
van groot belang kon zijn, liet men
de voortzetting ervan toch sterk
afhangen van de wending die de
toestand in Frankrijk zou nemen,
nemen.
In Frankrijk was een sterke strijd
gaande tussen de parlementen enerzijds en de bisschoppen en jezuïeten
anderzijds. Het Parlement van Parijs
voerde in de jaren 1753 en 1754 een
bewonderenswaardige strijd tegen het
despotisme van Christophe de
Beaumont, aartsbisschop van Parijs.
Om aan deze strijd een einde te
maken gaf Lodewijk de vijftiende op
2 september 1 754 de beroemde verklaring uit, bekend als Loi du silence,
welke op 4 september in het parlement werd voorgelezen. Er moest over
theologische geschillen gezwegen
worden. Het klimaat was echter nog
niet van dien aard dat men vanuit
Vianen naar Frankrijk durfde terugkeren. Integendeel, andere oratorianen
zouden in de volgende jaren nog naar
Holland komen, met name naar Amersfoort om in het seminarie te doceren.
Reeds in de beginjaren van het
bestaan van de kostschool blijkt de te
Parijs woonachtige Alexandre Darboulin de eigenlijke administrateur van
de kostschool te Vianen te zijn. De
oratoriaan Coignard, die aanvankelijk
ook in Holland verbleef, bezocht in
opdracht van Darboulin als "visiteur"
de kostschool te Vianen en andere
oratorianen die in ons land verbleven.
Darboulin stond bekend als gefortu25
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neerd en als beschermer van de
jansenisten.
Dubois en Besson keerden respectievelijk in 1756 en 1758 naar
Frankrijk terug. In 1758 kwam D'Arras
uit Amersfoort naar Vianen, evenals
Deschamps die ook in het seminarie
werkzaam was. De kostschool heeft
van 1753 tot 1762 bestaan. Daar de
leerlingen verscheidene jaren bleven,
kunnen het er in totaal nooit meer dan
tien tot twintig zijn geweest. Het aantal
leerlingen bedroeg gemiddeld acht tot
tien jongens, zowel fransen als hollanders. Opmerkelijk is dat een aantal
Franse jongens de jongere broers
waren van Franse geestelijken die op
Rijnwijk nabij Driebergen woonden.
De geest onder de jongens werd goed
genoemd. Ideaal van de leiding van de
kostschool bleef:
-

het navolgen van de vroomheid,
godsdienstzin en wetenschapsbeoefening van de beroemde
kloosters van de benedictijnen;
- het gaan in de voetstappen van het
klooster Port Royal, het in 1710
verwoeste centrum van het jansenisme in Frankrijk;
- het navolgen van de gezichtspunten van de beroemde jansenist
en biechtvader van Port Royal,
Jean du Vergier, abt van St. Cyran;
- het goede volgen van beroemde
kloosterscholen als van SainteBarbe en van andere beroemde
kloosters.
Een leerlingenadministratie is, zo deze
heeft bestaan, verloren gegaan. In
augustus 1753 is men te Vianen met
tien personen; dit zullen Mercadier,
Casaux en acht leerlingen zijn
geweest. Wanneer in 1754 het Amersfoortse seminarie zich op een dieptepunt bevindt, zijn er te Amersfoort
en Vianen dertien jongens in totaal, de
studenten te Amersfoort niet meegerekend. In 1762 is er sprake van
zeven leerlingen te Vianen. Vier
Hollandse leerlingen kunnen met
zekerheid met name worden genoemd:
de uit Hilversum afkomstige Willibrordus van Os, die van 1814 tot 1825
26

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

Petrus Meindaerts. Schilderij door J.M.
Quinkhard, omstreeks 1740. Utrecht,
Rijksmuseum Het Catharijneconvent (Foto:
Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent)

Reims; Chr. Grimauid de Faveroles uit
Orleans; Theodore Carangeot uit
Reims, die in 1762 door aartsbisschop
Meindaerts tot priester werd gewijd en
naar Frankrijk terugkeerde; zijn broer,
zich noemende La Pallu, woonde op
Rijnwijk. De leerling Anosse was een
jongere broer van de ook op Rijnwijk
wonende Dubois. Tot de leerlingen
te Vianen behoorde ook een neef van
de op Rijnwijk verblijvende priester
L.N. Morel uit Parijs.
Siuiting van de
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kostschool

In het voorjaar van 1762 was de
negentienjarige Jan van Seelst te
Utrecht door de invloed van het klopje
Le Fevre van de gereformeerde naar
de katholieke godsdienst overgegaan.
Op zondag 25 april liep hij van huis
weg. Zijn moeder, de weduwe Van
Seelst, ontdekte dat hij enige dagen in
de kostschool van Mercadier was
geweest. Jan van Seelst was eerst
naar pastoor Adrianus Johannes
Broekman te Culemborg gegaan.
Broekman bracht hem op 1 mei naar
Vianen. Op 5 mei liet Jan van Seelst
zich echter met een rijtuig van
voerman Gijsbert Bije van Vianen naar
Dordrecht rijden. De weduwe Van
Seelst liet inmiddels bij de drossaard
van Vianen, Van Hurck, informeren of
haar zoon zich nog bij Mercadier
bevond. Mercadier ontkende aanvankelijk dat Van Seelst bij hem was
geweest, maar gaf dit tenslotte tegenover de magistraat van Vianen toe, met
de mededeling dat de jongen naar
Dordrecht was vertrokken. De drossaard was hierover zeer verbolgen en
wist te bereiken dat de Gecommitteerde Raden te 's-Gravenhage op
25 mei de schriftelijke toestemming
die zij op 4 mei 1 753 aan Mercadier
ten aanzien van de kostschool hadden
verleend, introkken. Mercadier weigerde deze echter aan de magistraat van
Vianen te overhandigen. Dezelfde dag
nog, 27 mei, vergaderden de Gecommitteerde Raden te 's-Gravenhage
opnieuw en dreigden met de

Toestemming aan Honoré Marchand om een
kapel in zijn huis te houden. Handschrift van
stadssecretaris
W. Kelderman, 1753. Vianen,
Gemeentearchief (Foto: Vianen, Gemeentearchief)

gevangenis. Mercadier boog toen
het hoofd en gaf dezelfde avond de
schriftelijke toestemming terug.
Vermoedelijk hebben bij dit alles nog
andere gebeurtenissen een rol gespeeld. In de 18de eeuw waren er
onophoudelijk protestantenvervolgingen in Frankrijk, tot de afkondiging van
het tolerantieedikt van 1787. Zo
werd in 1762 te Toulouse een
predikant opgehangen en werden in
dezelfde stad drie protestantse edellieden onthoofd. Deze gebeurtenissen
deden in Holland veel stof opwaaien
en verbitterden de geesten der protestanten. Zij zeiden in Vianen dan ook
dat men hier niet moest dulden dat
papisten het bedachten om minderjarige kinderen aan de macht van hun
ouders te onttrekken, terwijl men hun
geloofsgenoten in Frankrijk zo wreed
behandelde. Daarom bemoeiden de
protestantse predikanten zich sterk
met de zaak van Jan van Seelst. Zij
wilden het doen voorkomen dat het
hier ging om de schaking van een
minderjarige en verbitterden op deze
manier de drossaard. Dit had echter
nog iets anders tot gevolg. In 1761
had de pastoor van de Clerezie te
27
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Vianen, Wilhelmus Johannes Osy, zijn
ambt neergelegd om kapelaan te
Hilversum te worden. Gezien het grote
tekort aan priesters in de Clerezie had
men de parochie toevertrouwd aan de
zorg van Brächet, leraar aan de kostschool van Mercadier. In juni 1 762
werd Brächet echter verboden om nog
langer zijn pastorale funktie uit te
oefenen. Als reden werd opgegeven
dat het plakkaat van 17 augustus 1702
aan buitenlandse priesters verbood om
in Holland de zielzorg uit te oefenen.
De werkelijke reden van dit verbod zal
wel meer gezocht moeten worden in
het feit dat Brächet tot de kostschool
van Mercadier behoorde. De parochie
van de Clerezie te Vianen is niet lang
daarna opgeheven. In juli kalmeerde
de drossaard wel enigszins en zei in
vertrouwen tegen de oratorianen dat
zij zich moesten haasten met het
indienen van een verzoekschrift bij de
Gecommitteerde Raden om hun school
weer te mogen openen. Dit geschiedde, maar op 14 september werd te
's-Gravenhage besloten om te blijven
vasthouden aan de opheffing van het
instituut van Mercadier. Ook een
verzoekschrift van een aantal inwoners
van Vianen, die het voortbestaan van
de school van belang voor hun stad
achtten, had niet het gewenste gevolg.
Pijnlijk was het daarom om in november te moeten vernemen dat sommigen van de Gecommitteerde Raden,
die geweigerd hadden om de
privileges aan de oratorianen te Vianen
terug te geven, gemeend hadden dat
het jezuïeten waren die te Vianen een
kostschool hadden. De advokaat van
de oratorianen moest zich op hoge
kosten jagen om het tegendeel te
bewijzen. Hij had er overigens weinig
moeite mee om de heren in 's-Gravenhage duidelijk te maken dat de
oratorianen naar Vianen waren
gekomen omdat hen het leven in
Frankrijk juist door de jezuïeten
moeilijk werd gemaakt.
Het bestaan van de kostschool had
een einde gevonden. Op 13 maart
1763 verkocht Mercadier het grootste
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der twee huizen aan Moses Nathan te
Vianen 16 . In mei en juni 1763 heeft de
uiteindelijke ontruiming van de kostschool plaats gevonden. Brächet bleef
in Holland, diende als kapelaan in
verschillende parochies en overleed
in februari 1803 te Utrecht. Ook
Deschamps bleef de Clerezie dienen
en overleed als president van het
seminarie te Amersfoort op 2 oktober
1805. Mercadier zelf verbleef nog
enkele jaren op Rijnwijk, maar keerde
in augustus 1765 naar Frankrijk terug.
Hij overleed op 23 december 1767
in het huis van de oratorianen van
Notre Dame des Grâces in Forez.
Geheimhouding

van de

kostschool

Het bestaan van de kostschool te
Vianen is nogal geheim gehouden.
Vermoedelijk is dit gebeurd om de
oratorianen te Vianen en die in
Frankrijk niet in een moeilijke positie
te brengen. Wellicht heeft deze
geheimhouding ook de mogelijkheid
geschapen dat oratorianen die later
weer naar Frankrijk terugkeerden weer
in het Oratorie konden worden opgenomen. Ook het bekende internationale tijdschrift van de jansenisten, de Nouvelles
Ecclésiastiques
van de jaren 1752-1763 rept met geen
woord over de kostschool te Vianen.
Zelfs in 1772 nog wordt de redacteuren van dit blad afgeraden een
levensbeschrijving van Mercadier op
te nemen.
F. Smit

Noten
1. Op het verblijf van de oratorianen in
ons land wordt uitvoerig ingegaan in:
F. Smit, Franse oratorianen en de
Clerezie in de jaren 1752-1763 (Publicatiereeks Stichting Oud-Katholiek
Seminarie no. 9) (Utrecht, 1981).
2. J.A.G. Tans en M. Kok, Rome-Utrecht,
Over de historische oorzaken van de
breuk tussen de rooms-katholieke en
de oud-katholieke kerken en de huidige
beoordelingen van die oorzaken
(Hilversum, 1966) 14-22.
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3. lans en Kok, 22-29.
4. Mercadier verbleef hier onder de
schuilnaam Honoré Marchand en Des
Angles onder de schuilnaam Paths.
5. P.J. Maan, K. Ouwens, F. Smit en
J. Visser, De Oud-Katholieke Kerk van
Nederland, (Hilversum 1979) 20-29.
6. Het seminarie te Amersfoort, in 1 723
gesticht als kostschool, in 1725 als
theologisch seminarie, was de vervanging van het college "Alticollense"
van de Utrechtse kerk te Leuven, dat in
1723 door de roomse partij werd
gekonfiskeerd. Vergelijk F. Smit, "Van
Leuven naar Amersfoort", in 250 jaar
Oud-Kathoiiek Seminarie, (Publikatiereeks Stichting Oud-Katholiek Seminarie no. 1) (Utrecht, 1975).
7. F. Smit, 1981, 85-94.
8. K. Kuenz, Nordstrand nach 1634, Die
Wiedereingedeichte nordfriesiche Insel,
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De Doleantie te Vianen
Over de Doleantie in Vianen bestaat
geen publikatie. In dit jaar van de 1 00jarige herdenking van de Doleantie
(1886) ligt het voor de hand nadere
aandacht te schenken aan de
plaatselijke gevolgen van deze kerkstrijd.
Gedurende de gehele negentiende
eeuw heerste er onrust binnen de
Nederlandse Hervormde Kerk over
haar godsdienstige koers en bestuurlijke organisatie. Op godsdienstig
gebied speelden twee kwesties een
belangrijke rol. Allereerst de vraag
welk gezag de belijdenis in het
kerkelijk leven diende te hebben.
Daarnaast hield de aannemings- en
attestenkwestie de gemoederen
bezig: welke houding moest de kerkeraad innemen t.o.v. gemeenteleden
met opvattingen die afweken van de
klassiek-gereformeerde belijdenisgeschriften. Voor wat betreft de
bestuurlijke organisatie werd er druk
gediscuscieerd over reorganisatie.
Het streven van de Doleantie in 1886
was, in tegenstelling tot de
Afscheiding van 1834, niet om zich van
de hervormde kerk af te splitsen, maar
om deze als geheel te reformeren.
Deze beweging kan dus beschouwd
worden als een laatste poging om een
tot dan toe steeds uitgebleven
reorganisatie te bewerkstelligen.
De beweging van de Doleantie leidde
desondanks tot hetzelfde resultaat als
in 1834: een kerkscheuring. Ook in
Vianen kwam, op 10 oktober 1888,
een dolerende kerk tot stand.
Waarom mislukten de
tot reorganisatie?

pogingen

In 1873 gaf de Algemene Synode van
de Nederlandse Hervormde Kerk aan
een commissie de opdracht een
reorganisatieplan te ontwerpen, dat
het bijeenblijven van de verschillende
richtingen onder één dak zou garanderen. De commissie bestond uit
negen leden, drie van de orthodoxe
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of confessionele richting, drie van de
moderne richting en drie van de
heterogene evangelische middengroep. De commissie kon niet tot een
eensluidend advies komen en er
werden maar liefst vier adviezen
uitgebracht. Wel was men er van overtuigd, dat de band tussen kerk en staat
verbroken moest worden, zodat de
kerk de vrije beschikking zou krijgen
over de haar rechtens toekomende
fondsen.
De uiteindelijke barrière om uit de
patstelling te geraken lag echter bij de
Provinciale Kerkbesturen, die niet
alleen de leden van de synode kozen,
maar ook het veto-recht inzake reglementswijzigingen bezaten. De leden
van de Provinciale Kerkbesturen (voor
tweederde bestaande uit predikanten)
wilden alles bij het oude laten,
aangezien geen van de drie richtingen
een meerderheid bezat en men niet
wilde dat één richting de overhand zou
krijgen. De evangelische middengroep
en de modernen vreesden een overheersing door de orthodoxen, die
steeds meer aan invloed wonnen.
Dezen zetten zich in voor de ware
gereformeerde leer, zoals die was
vastgelegd in de zogeheten Dordtse
leerregels, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse
catechismus. De moderne predikanten
stonden onder invloed van modernistische theologen zoals J.H. Scholten
(1811-1885), die o.a. de lichamelijke
opstanding van Jezus ontkende. Ten
gevolge van deze verdeeldheid kwam
de gewenste reorganisatie niet tot
stand.
De leden van de Algemene Synode
hielden er in het algemeen andere
godsdienstige opvattingen op na dan
velen van de gelovigen in de steden en
op het platteland. Sommige orthodoxe'
gelovigen, die de veelheid van de
leringen in de kerk afwezen, zochten
hun heil in godsdienstige samenkomsten van gelijkgezinden in kleine
kring. Omstreeks 1850 richtten de
orthodoxen evangelisatieverenigingen
op, om zo een halt toe te roepen aan
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het oprukkend modernisme.
In 1863 ontstond er één landelijke
evangelistievereniging. In Ameide
kwam in 1864 een plaatselijke afdeling
van deze vereniging tot stand. Bij
voorkeur werden evangelisten
gestuurd naar plaatsen waar tijdelijk
geen predikant aanwezig was. In
Ottoland in de Alblasserwaard telde de
evangelist meer kerkgangers onder
zijn gehoor dan de moderne dominees
uit de omgeving, die daar af en toe
preekten.
Abraham

Kuyper.

De voorman van de Doleantie was
Abraham Kuyper (1837-1920). Kuyper,
zoon van een hervormd predikant, had
in Leiden theologie gestudeerd en was
aldaar onder invloed gekomen van de
modernistische theoloog J.H. Scholten.
Op 23 augustus 1867 doet Kuyper zijn
intrede in zijn eerste gemeente Beesd,
waar zijn kennismaking met één van
zijn gemeenteleden, Pietje Baltus
(1830-1914) zijn houding en opvattingen sterk zou beïnvloeden. Het zelf-

Abraham Kuyper (1837-1920),
de Doleantie.

voorman van

verzekerde optreden van deze
piëtistische gelovige vrouw maakte
een diepe indruk op Kuyper. Mede
door dit contact breekt hij met de
moderne theologie. Kuyper kiest dan,
net als zijn echtgenote Johanna
Hendrika Schaaij, voor de gereformeerde orthodoxie. In Kuypers
studeerkamer zal voortaan een portret
van Pietje Baltus op de schoorsteen
prijken. Van 1867 tot 1872 was Kuyper
predikant te Utrecht en in 1871
vestigde hij zich te Amsterdam.
Kuyper zag al in de jaren '70, dat
reorganisatie via de kerkelijke weg een
doodlopend spoor was. Behalve een
hervorming van de kerk wilde Kuyper
ook een herkerstening van de samenleving. Mede daardoor reorganiseerde
hij in 1878 de bestaande Anti-Revolutionaire Partij. Kuyper kwam met een
nieuw beginselprogram voor de
orthodoxe "kleine luyden". Met de
"kleine luyden" bedoelde hij niet
zozeer een sociaal-economische
groepering, alswel een categorie
mensen, voor wie een bepaalde
mentaliteit kenmerkend was. In het
algemeen treft men de "kleine luyden"
meer aan op het platteland dan in de
steden en minder in de hogere sociale
kringen dan onder de kleine burgerij
en eenvoudige agrariërs.
In Amsterdam, waar Kuyper in 1871
predikant geworden was, weigerden
orthodoxe kerkeraadsleden hun
medewerking te verlenen bij het aannemen van vrijzinnige lidmaten. Daarmee kwamen zij in conflict met de
Synode, die met traktementinhoudingen de opposanten in het gareel
trachtte te houden. De volgende stap
van de Amsterdamse kerkeraad was
een wijziging van het reglement voor
de kerkmeesters, die de kerkelijke
goederen beheerden, om deze
daardoor veilig te stellen. Dit vormde
voor het Classicaal Bestuur in januari
1 886 de aanleiding om de rebellerende kerkeraadsleden, waaronder
Abraham Kuyper, te schorsen en een
half jaar later uit hun ambt te ontzetten. De Algemene Synode

bekrachtigde dit besluit. Ondanks
pogingen daartoe zou het niet meer tot
een verzoening met de Hervormde
Kerk komen. Vele hervormde
gemeenten kozen, vaak na interne
scheuringen, de zijde van Kuyper en
vormden dolerende kerken.
De Nederlandse
in Vianen.

Hervormde

Kerk

Vanouds, met een onderbreking tussen
181 2 en 1857, bezat de hervormde
gemeente te Vianen twee predikantsplaatsen. Ten tijde van de Doleantie
waren Franciscus Dionysius Johannes
Moorrees (1862-1899) en Willem
Meijlink (1864-1890) hier predikant.
Het aantal nieuw aangenomen
lidmaten schommelde in de periode
1880-1890 tussen de 18 en 42 per
jaar. Uit de kerkeraadsnotulen (18861890) krijgt men een indruk hoe de
gemeente reageerde op de onrust
binnen de hervormde kerk.
Op 4 januari 1886 werd melding
gemaakt van een binnengekomen brief
van de heer Hoedemaker uit
Amsterdam, met daarin de vraag of de
hervormde gemeente Vianen haar
sympathie wilde betuigen met de
Amsterdamse kerkeraad inzake de
attesten- en aannemingskwestie. Deze
brief werd "ter zijde gelegd". De
Amsterdamse rebellerende kerkeraadsleden onder wie Abraham Kuyper,
werden zoals bekend uit hun ambt
gezet. Hierover vinden we echter niets
in de kerkeraadsnotulen. Op 6 december 1886 is sprake van een gedrukte
circulaire uit Leiden van ds. Van
Ronkel en de ouderling Groen, over de
"kerkelijke troebelen". Ook deze
brochure werd "ter zijde gelegd".
Onder de gemeenteleden had de
dolerende partij inmiddels enige
aanhang gewonnen. Op de kerkeraadsvergadering van 24 juni 1888
werd besproken wat gedaan moet
worden als kinderen van dolerenden
gedoopt worden in de dolerende
gemeentte Vreeswijk of elders. Men
besloot tot een nader onderzoek over
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te gaan. Op de vergadering van 6
6 augustus 1888 werd een ingekomen
brief van het gemeentebestuur van
Vianen aan de orde gesteld, waarin
gevraagd werd, of de kerkeraad
bedenkingen wenste in te brengen
tegen de voorgenomen bouw van een
kerk in de Kerkstraat, naast de bierbrouwerij, door de zich noemende
"Nederduitsch Gereformeerde gemeente in Doleantie". Wettelijk was namelijk
bepaald, dat de afstand tussen twee
kerkgebouwen minstens 200 meter
moest bedragen. Uit een onderzoek
van enige kerkeraadsleden persoonlijk
bleek evenwel, dat die afstand ruimschoots werd overtroffen. Formele
bezwaren konden dus niet worden
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Briet van Sjoerd Boorsma en Bastiaan van
leperen aan de hervormde kerkeraad te
Vianen, waarin zij deze verzoeken "de
Reformatie hunner Kerk" ter hand te nemen
en tot doleantie over te gaan, 1888. Begin
en eindgedeelte. Archief hervormde
gemeente Vianen.

32

ingebracht. Het antwoord aan het
gemeentebestuur Vianen luidde dan
ook, dat de kerkeraad unaniem had
besloten om zich buiten advies in
dezen te houden. Tevens bracht de
praeses een brief ter tafel ondertekend door S. Boorsma en B. van
leperen beiden woonachtig te Vianen,
waarin zij de kerkeraad verzoeken tot
doleantie over te gaan. Deze brief
werd evenals voorafgaande brieven ter
zijde gelegd.
Interessante gegevens zijn te vinden
in de notulen van de vergadering van
7 januari 1889. Een ingekomen brief
van de Algemene Synodale Commissie vermeldde, dat bij de zich
noemende gemeente Jezu Christi te
Vianen, die optreedt met de bewering
de ware, zuivere Gereformeerde kerk te
zijn, als ouderling fungeren Willem
Vermeer, en Sjoerd Boorsma. Als
armenverzorgers zijn Stefanus
Johannes Oosterbeek en Govert de
Vor aangesteld.
De commissie verlangde dat de
kerkeraad volgens het reglement van
opzicht en tucht, tegen deze
personen optrad. De praeses bracht
verder naar voren dat de Staatscourant van 25 oktober 1888 melding
maakte van de volgende dolerenden te
Vianen: Hendrik Ruitenbeek, Pieter
Veen, Hendrik van den Bunt, Bastiaan
van leperen, Pieter Anne Boonsma.
Zij werden genoemd als bestuurders
van de kerkelijke kas der dolerenden.
Willem Vermeer en Sjoerd Boorsma
bleken noch uit het lidmatenboek,
noch uit het doopboek bij de
kerkeraad bekend te zijn. Bastiaan van
leperen was dooplid, alle anderen lidmaten der Nederlands Hervormde
Kerk. De kerkeraad achtte het noodzakelijk over te gaan tot toepassing
van het reglement van opzicht en
tucht. Wegens verstoring van de orde
en rust, alsmede wegens ontrouw aan
de belofte afgelegd bij de geloofsbelijdenis werden alle betrokkenen uit
hun lidmaatschap van de Hervormde
kerk ontzet. Het kerkeraadslid A.B.
Jochems vroeg zich bezorgd af wat er

gedaan moest worden om de kerkgang
in de gemeente te bevorderen en hoe
de gemeente bij elkaar moest worden
gehouden. De praeses was van
mening dat de predikanten, ouderlingen en diakenen door toespraak en
voorbeeld, moesten doen wat in hun
vermogen lag.
Op de vergadering van 2 mei 1889
werd geconstateerd dat na ingesteld
onderzoek was gebleken, dat de doop
van kinderen van doleerenden,
werkelijk had plaats gevonden. De
ouders weigerden echter hun kinderen
te laten overdopen in de hervormde
kerk. Men besloot zich tot het
classicaal bestuur te wenden om raad.
Deze gaf de kerkeraad te kennen, dat
zij zich aan de bestaande reglementen
en verordeningen had te houden. Dit
betekende dat ook deze personen uit
hun lidmaatschap werden ontzet.
Conform deze uitspraak gebeurde dit
met Arie Niessen, Hendrik van der
Zijden, Jan Willem van Bemmel
(23 mei 1889); P. van leperen, H. de
Jong uit Bolgarije (17 oktober 1889),
C.J. Schot en Adriaan van Maurik
(11 juni 1889).
Het exacte aantal dolerenden kan hier
niet worden gegeven, aangezien het
op korte termijn niet mogelijk was om
het archief van de gereformeerde kerk
te raadplegen. Momenteel telt Vianen
ongeveer 1000 gereformeerden tegen
4200 hervormden.
Willem Vermeer

(1837-1929).

De eerste oefenaar van de gereformeerde kerk te Vianen was Willem
Vermeer. Hij werd geboren in 1837 en
groeide op in Renswoude, waar zijn
ouders een kleine boerderij en een
logement bezaten. Zijn ouders hadden
een grondige afkeer van de "fijnen",
waartoe ook de christelijk gereformeerden werden gerekend. Desondanks werd Willem op 24-jarige
leeftijd ouderling van de christelijk
gereformeerde kerk te Renswoude.
Na de dood van zijn moeder verhuisde
hij met zijn vader naar Utrecht, waar hij

Willem Vermeer (1837-1929), eerste
oefenaar der dolerenden te Vianen.
werkzaam was in de bakkerij van zijn
broer. Hier werd hij diaken van de
christelijk gereformeerde kerk. Na zijn
huwelijk met Alida Johanna de Haan
vertrok hij met zijn vrouw naar Kampen
om theologie te gaan studeren.
Wegens geldgebrek moest hij echter
zijn studie staken. Predikant kon hij nu
niet meer worden, maar wel oefenaar,
d.w.z. iemand die met toestemming
van de classis een stichtelijk woord tot
de gemeente mocht richten.
Vermeer vestigde zich korte tijd te
IJsselstein om vervolgens opnieuw
naar Utrecht te verhuizen, van waaruit
hij de christelijk gereformeerde kerk te
Culemborg ging bedienen. In 1872
vestigde Vermeer zich te Vianen. Hoe
kwam hij daar terecht? De hervormde
predikant L. Schouten, die in de
periode 1857-1862 in Vianen werkzaam was, had in Vianen voor een
geestelijke opwekking gezorgd. Na
Schouten's vertrek ontstond er een
leegte. Zijn volgelingen wilden niet
zover gaan om zich van de hervormde
kerk af te scheiden, maar belegden
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L
zelf bijeenkomsten. Toen dat niet
bleek te bevredigen, werd contact
gezocht met de christelijk
gereformeerde kerk te Utrecht.
Ds. Van Minnen attendeerde de
"Schoutenianen" op oefenaar Willem
Vermeer. Op voorwaarde, dat hij één
keer per maand in Culemborg zou
kunnen blijven preken en dat Vianen
een "station" van de christelijk gereformeerde kerk te Utrecht zou worden,
stemde Vermeer in 1872 er in toe om
naar Vianen te verhuizen.
In zijn woonhuis in de Buitenstad werd
beneden het vergaderlokaal ingericht.
Al snel bleek deze ruimte echter te
klein. Uiteindelijk lukte het om het
logement genaamd "Sint Joris" aan te
kopen. Intussen was er veel verzet
gerezen tegen deze "fijnen". Tijdens
een godsdienstoefening zou door een
tegenstander zelfs luid zijn geroepen:
Die vent moet van de preekstoel af,
hij moet Vianen uit.
Vermeer had ook te kampen met
interne moeilijkheden. Sommigen
onder zijn gehoor wilden zich
aansluiten bij de christelijk gereformeerde kerk, anderen wilden hiervan
beslist niets weten. Dit conflict bleef
jaren smeulen; tot een oplossing kwam
men niet. Ten tijde van de Doleantie
(1886) werd de knoop doorgehakt.
Enkele dolerenden zochten contact
met oefenaar Vermeer en de Schoutenianen. Op advies van de kerkeraad
der christelijk gereformeerde kerk

te Utrecht, bij monde van Ds. Van
Minnen besloot Vermeer met de
Schoutenianen in doleantie te gaan.
Zo werd Willem Vermeer in 1888 de
eerste oefenaar van de Nederduitsche
Gereformeerde kerk te Vianen, die in
1892 zou toetreden tot het verband
der Gereformeerde Kerken in
Nederland.
In 1890, nadat hij 18 jaar in Vianen
had gepreekt, vertrok Willem Vermeer
naar Giessendam. In 1894 sloot
Vermeer zich weer bij de christelijk
gereformeerden aan. Hij werd leerend
ouderling te Schiedam, later te
Culemborg, Lisse en Zeist. Op 82jarige leeftijd ging hij met emeritaat.
Hoogbejaard overleed hij tien jaar later
te Zeist.
Op 25 januari 1891 bracht de Viaanse
dolerende kerkeraad een beroep uit op
Ds. D.C.P. Sluijter van Loosduinen.
Sluijter had theologie gestudeerd
aan de in 1880 door Kuyper opgerichte Vrije Universiteit. Hij nam het
beroep aan en diende de gemeente
van 31 mei 1891 tot 11 maart 1894. In
dat jaar vertrok hij naar Overtoom.
Stonden vroeger hervormden en
gereformeerden nogal eens als
kemphanen tegenover elkaar - een
huwelijk bijvoorbeeld van een gereformeerde en een hervormde was beslist
geen s i n e c u r e - t e g e n w o o r d i g ,
honderd jaar na de Doleantie, wordt er
zowel in de gereformeerde als in de
hervormde kerk gediscussieerd over
een "Samen op w e g " proces. Juist in
zo'n proces van vereniging is het van
belang eikaars geschiedenis te
kennen.
M.H. Quak.
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Kerkgebouw van de hervormde wijkgemeente "Eben Haëzer" in de Kerkstraat,
in 1888 gebouwd als eerste kerk van de
dolerenden te Vianen. Foto F. LeeuwenbergSteegh.
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Joden in Vianen

De joodse gemeenschap
achttiende eeuw.

in de

Over de geschiedenis van de joden te
Vianen in vroegere eeuwen is weinig
bekend. In het gemeentearchief van
Vianen treft men enkele bescheiden,
die inzicht geven in het reilen en
zeilen van de joodse gemeenschap.
Zoals in het algemeen bij dit soort
archieven het geval is, gaat het dan
meestal om problemen, die aan de
stedelijke magistraat werden voorgelegd, in dit geval om problemen
tussen de inwoners van Vianen en de
alhier gevestigde hoog-duitse joden,
en binnen de joodse gemeenschap
zelf. Zodoende ontstaat een vertekend
beeld. Men mag echter niet uit de
eenzijdigheid van de archivalische
gegevens over bepaalde periodes
concluderen, dat de verstandhouding
tussen joden en niet-joden in Vianen
niet goed was. Het is verstandig
bovenstaande gedachte in het achterhoofd te houden bij het lezen van
onderstaand verhaal.
De oudste mij bekende gegevens over
de aanwezigheid van joden te Vianen
dateren uit het begin van de achttiende eeuw. In een schrijven van
20 november 1711 aan de heer van

Vianen, de graaf van der Lippe, doet
het stadsbestuur verslag van de
gebeurtenissen, die eerder dat jaar
plaatsvonden met betrekking tot de
joodse families in Vianen, en van de
maatregelen, die door de plaatselijke
overheid in deze zaak waren genomen 1 . De magistraat schrijft dat Vianen
al vele jaren last heeft van de joden.
Het gerecht had al een aantal zaken
moeten behandelen waarbij joodse
inwoners van de stad waren betrokken.
Deze werden beschuldigd van diefstal,
inbraak en valsemunterij, maar na hun
gevangenneming ontkenden zij halsstarrig. De inwoners van de stad
werden bovendien naar hun zeggen bij
hun handel met de hoog-duitse joden
bedrogen. Van tijd tot tijd vertrokken
sommigen van deze joden heimelijk
zonder hun schulden te betalen. Er
was dan geen onderpand waarop men
kon terugvallen. Een bijzonder ernstig
feit was dat onlangs een moord was
gepleegd op de bejaarde Agatha de
Bruyn, wonend aan de Langendijk,
waarvan een voortvluchtige joodse
inwoner werd verdacht 2 . Al bij al was
het stadsbestuur beducht voor een
grote toeloop van onbekende en
vreemde joodse huisgezinnen. Daarom
ontbood de magistraat alle joodse
ingezetenen om hen te ondervragen
over hun geboorteplaats, hun laatste
woonplaats en middelen van bestaan.
Volgens hun eigen zeggen kwamen zij
uit Polen, Duitsland, Holland en
Gelderland. Zij hadden geen
handwerk, maar bedreven handel op
joodse wijze. De Viaanse vroede
vaderen namen daarop het besluit alle
joodse ingezetenen, die niet in het
bezit waren van het Viaanse burgerschap, aan te zeggen binnen veertien
dagen de stad te verlaten 3 .
Een lijst met twintig namen van joden
in Vianen is bewaard gebleven. In deze
opgave van 18 mei 1711 wordt over
sommige personen wat meer medegedeeld 4 .
1. Moses Levi, getrouwd met Marritje
Lambregts, was, voor zij zich in
Vianen vestigde, woonachtig te
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Amsterdam. In de voorgaande
winter was hij met zijn handel naar
Vianen getrokken. De man was
geboortig uit Polen, de vrouw kwam
uit het land van Hannover. Zij waren
kinderloos en woonden op de
Korte ndijk.
Marcus Levi en zijn vrouw Sara
Mosesdochter kwamen van
Nijmegen en hadden zich in de
herfst van het jaar daarvoor in de
stad gevestigd. Marcus handelde
op het leger. Zij woonden met een
kind op de Zomerdijk.
Nathan Cohen, geboren of in elk
geval getogen in Vianen, was
gehuwd met Lea Hertsig, afkomstig
uit Munster. Zes weken tevoren
waren zij vanuit die plaats naar
Vianen getrokken. Het handwerk
van Nathan was hoedemaker. Zij
woonden bij Dirk de hoenderkoper.
Jacob Abrahams en zijn vrouw

Le
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Benaella Moses arriveerden in de
zomer van 1709 vanuit het
drostambt Salland te Vianen. Hij
had zich als burger ingekocht, wat
later van groot belang zou blijken.
Zij vonden een onderdak in een
huis van de schuitemaker op de
Havendijk.
5. Simon Abrahams, broer van Jacob,
was ongetrouwd en ongeveer 21
jaar oud. Hij woonde in bij zijn
broer op de Havendijk.
6. Elsje Moses, weduwe van Hartig
Moses, bezat het burgerrecht. Zij
woonde al veertien jaar in Vianen.
De man van haar dochter Rebecca ,
Isaac Joseph, reisde met het leger
mee om daar zijn handel te slijten.
Zij woonden met hun kind in een
kamer bij Arien van Putten.
7. Jacob Salomons, Salomon Sanders
en de weduwe van Moses Cohen
bezaten het Viaanse burgerschap,
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Interieur van de Obbene Sjoel (tweede synagoge) der hoog-duitse joden te Amsterdam, 1723.
De verhoging links met voorlezer is de berna. Ets van S. Picart.
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E
zodat zij de stad niet hoefden te
verlaten.
8. Een zekere Benedictus had een
vrijgeleide.
Op 28 november 1712 schreef de
Viaanse magistraat opnieuw een brief
aan de graaf van der Lippe 5 . Daaruit
blijkt dat het de overgebleven joden in
Vianen niet al te best verging. Moses
en Marcus Levi waren wegens een
reeks roofovervallen op 8 oktober
1712 te Utrecht opgehangen. Jacob
Abrahams en zijn huisvrouw Benaella
Moses kwamen op het schavot en
werden gegeseld. Van een andere
jodin, woonachtig te Vianen, werd de
man voor vergelijkbare vergrijpen in
Amsterdam opgehangen, terwijl hun
dochter door haar man verlaten was.
Naar verluid zou deze eveneens door
de strop zijn terechtgesteld. Deze
laatste vier joden waren na de eerdere
uitzetting de enige overgeblevenen
in Vianen.
In 1731 was de situatie niet veel beter.
Salomon Israels en Hendrik David
Waps waren de stad uitgezet 6 . Toch
ontstaat er geleidelijk een joodse
gemeenschap in Vianen. Op 10 mei
1750 werd een reglement voor de
joodse gemeente opgesteld 7 . Binnen
de joodse gemeente ontstond echter
onenigheid over dit reglement en over
het feit dat sommige leden de parnassijns (kerkmeesters) van de nieuw
gebouwde synagoge in de
Bakkersteeg weigerden te erkennen.
De synagoge.
Het pand in de Bakkersteeg waarin de
synagoge was gevestigd, dateert van
ca. 1756 8 . Het thans witgepleisterde
gebouwtje heeft getoogde vensters.
Erg indrukwekkend ziet het er van
buiten niet uit. Van de straatzijde af
komt men op een klein binnenplaatsje
en heeft men via de dubbele paneeldeuren toegang tot het gebouw 9 . Het
valt direct op dat men onder een
gaanderij doorloopt, die ondersteund
is door twee eenvoudige Toscaanse
zuiltjes. Deze zuilen aan de ingang zijn

Voormalige synagoge (sjoel) in de
Bakkerstraat. Foto Bernard Bensdorp,
RA Utrecht.
te vinden in iedere synagoge. Het
gebouw heeft een houten tongewelf.
In 1 758 was de synagoge reeds enige
tijd in gebruik bij de hoog-duitse joden.
Van de joodse gemeente van
Nijmegen hadden zij de bema (podium
van de voorlezer) en de hekken en
deuren van de oude sjoel in die stad
ten geschenke gekregen, toen deze in
1756 door een geheel nieuwe was
vervangen. Door een schipper uit
Gorcum waren deze interieurdelen
afgeleverd 10 . Voor het aanbrengen
hiervan en de verdere inrichting waren
timmerlieden, een metselaar en een
schilder in de arm genomen, maar in
1758 wachtten dezen nog steeds op
uitbetaling van de hun verschuldigde
honoraria wegens geleverde arbeid 1 1 .
Ook andere crediteuren hadden nog
geld tegoed. Alles bij elkaar was er
een schuld van f 500,-. Nicolaas de
Switzer, meester timmerman, stapte
naar de rechter. Deze besloot, dat het
gebouw geveild moest worden ten
gunste van de crediteuren. De magistraat bepaalde dat alleen in deze
synagoge godsdienstoefeningen door
de joodse gemeenschap gehouden
mochten worden. Dit ter bescherming
van de koper van het gebouw. Op
overtreding stond een boete van twee
oude schilden ten behoeve van de
koper, elke keer dat van de regeling
werd afgeweken.
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Later kwam de synagoge weer in
handen van de joodse gemeenschap.
In 1828 en 1847 werd de synagoge
vernieuwd. In een brief van 9 april
1828 van de burgemeester van Vianen
aan de gouverneur van de provincie
Zuid-Holland inzake de subsidie voor
de Israelitische gemeente voor de
aanschaf van "de boeken Mozes" en
reparatie van de synagoge staat verder
te lezen dat de Israelitische
gemeente
alhier in eigendom bezitten twee bouwvallige wonings en een tuintje, behalve
nog deselver synagoge, die mede een
dringende reparatie behoeft, in welke
zij bij gebrek van eigen middelen en uit
hoofde van dezelver
behoeftiger
toestand, niet kunnen voorzien^2.
De synagoge in de Bakkerstraat kwam
in 1922 in handen van het kerkbestuur
van de Nederlands Israelitische
Gemeente te Utrecht 13 . Deze verkocht
het gebouwtje in 1923 aan Martinus E.
Hartman te Vianen. Op zijn beurt
verkocht deze het in 1924 aan de
afdeling Vianen van de Nederlandse
Protestantenbond. Nog steeds is het
gebouw in het bezit van dit kerkgenootschap. Eens per 14 dagen
houdt de Nederlandse Protestantenbond daar haar kerkdienst. Verder
wordt het gebouw verhuurd voor
speciale diensten.
De joodse gemeenschap
negentiende eeuw.

in de

Om meer te weten te komen over de
lotgevallen van de joodse gemeenschap in Vianen in de negentiende

eeuw kunnen wij, naast de bronnen in
het gemeentearchief van Vianen,
allereerst de cijfers van de volkstellingen van 1809 en 1849 in ogenschouw nemen 1 4 . Het blijkt dan dat in
die jaren respectievelijk 31 en 30
inwoners als leden van de Israelitische gemeente worden aangemerkt.
Dit komt neer op respectievelijk 1.65%
en 1.12% van de toenmalige bevolking.
Nog gedetailleerdere gegevens geeft
het bevolkingsregister in het
gemeentearchief van Vianen. Aan de
hand van het oudste register, waarin
de mutaties van de bevolking voor de
periode 1850-1860 zijn opgetekend,
kan worden vastgesteld dat in die
periode 49 leden van de Nederduits
Israelitische gemeente woonachtig
waren te Vianen 15 . Het totaal aantal
huishoudens bedroeg 14.
Tabel 1. Aantal joodse huishoudens te
Vianen, onderverdeeld naar aantal personen
per huishouden en totaal aantal personen.
personen/
huishoudens

huishoudens

totaal
personen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

3

-

-

3
1
2

9
4
10

-

-

1
1

7
8

-

-

1

10

5V
Bron: bevolkingsregister Vianen 1850-1860.
* 2 personen verwisselden in deze periode
van huishouden.

Een bekende jood, die te Vianen is
begraven, was de circusexploitant
Hein Blanus. In 1852 richtte hij samen
met L Dassie het "Cirque Olympique"
op, dat tot 1875, toen de
Amsterdamse kermis werd afgeschaft,
optrad. Detail van zgn. centsprent "Op
de kermis", uitgegeven door D. Noothoven van Goor te Leiden, z.j.
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kunst. Ten slotte gaf hij nog les in de
Nederduitsche taal- en letterkunde,
voor zover die voor een academische
opleiding vereist werden.
De joodse gemeenschap te Vianen
manifesteerde zich ook door het
optreden van een Nederduits Israelitisch Armbestuur. Op 1 februari 1858
werd de jaarlijkse inzameling voor de
arme joodse ingezetenen in Vianen
gehouden 1 9 .
Ruim 6 0 % van de Viaanse joden was
ook in Vianen geboren. Van de
overigen kwam 12% uit de naaste
omgeving, 6% uit Amsterdam en 6%
uit het buitenland (Duitsland en Polen).
Tabel 2. Geboorteplaats van joden te Vianen
(1850-1860)

Op deze aquarel probeert Hein Blanus, voor
zijn tent staande, de mensen naar binnen te
praten. Rond de eeuwwisseling kwam de
verarmde directeur, die nog slechts met
twee wagens rondtrok, te Vianen, waar hij
ziek werd. Zijn nakomelingen verzorgden
hem tot zijn dood en droegen hem ten
grave, gevolgd door bijna alle Israëlieten uit
Vianen.
De grootste huishoudens waren die
van de familie Cohen (7), De Vries (8)
en Bouman (10). Tot de kern van de
joodse gemeenschap van Vianen
behoorden ook de families Hakkert en
Olman. Deze families en andere in
Vianen wonende joden oefenden
typisch joodse beroepen uit als dat
van slager (4), koopman of koopvrouw
(9), huisonderwijzer (2) en débitant
staatsloterij (3) 16 . In 1857 werden de
inwoners van Vianen via een
advertentie in de Vijfheerenlanden
gewaarschuwd voor slager Cohen, die
van zijn kennis van vlees gebruik
maakte om op al te voordelige wijze
vee van de boeren te kopen 17 . Een
zekere Philip van Ronkel, kandidaat in
de letteren, gaf in 1855 te Vianen
onderwijs in de oude talen, wiskunde,
aardrijkskunde en geschiedenis 18 .
Daarnaast bezat hij kennis van de
wiskundige aardrijkskundebeschrijving,
die werd toegepast in de stuurmans-

Geboorteplaats,
prov. of land
Vianen
Zuid-Holland
Gelderland
Amsterdam
Utrecht
Zeeland
Groningen
Duitsland
Polen

aantal
personen
30
6
4
3
1
1
1
2
1
49

Bron: bevolkingsregister Vianen 1850-1860.

De joodse

begraafplaats.

De Nederlands Israelitische gemeente
van Vianen diende op 1 november
1827 een verzoek in bij het gemeentebestuur om een begraafplaats met een
oppervlakte van 45 roeden te doen
aanleggen. Als reden voerde men
aan: Dit is nodig, hoewel de Israelitische gemeenschap alhier wel klein is,
daar volgens de joodse wetten ieder
lijk eene begraafplaats op zich zelve
moet hebben20. Het gemeentebestuur
was overtuigd van de behoeftige
omstandigheden van de joodse
gemeenschap en besloot dan ook om
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met ingang van 1 januari 1829 de
nieuwe joodse begraafplaats te bekostigen. De begraafplaats op het Walsland werd opgeheven en die op de
Sparrendreef in gebruik genomen.
Bij een inventarisatie van de grafstenen op de joodse begraafplaats aan
de Sparrendreef in 1976 bleek dat er
nog 35 stenen bewaard zijn gebleven.
In een bijlage zijn de opschriften van
deze stenen vermeld, terwijl ook een
situatieschets van de graven is afgedrukt. Bij een recent bezoek aan de
begraafplaats bleek een enkele kleine
wijziging te hebben plaatsgevonden,
die hier tevens is aangegeven. In de
burgerlijke stand van Vianen is
getracht persoonlijke gegevens terug
te vinden van de overledenen 2 1 . In
14 gevallen heeft dat resultaat opgeleverd. Bij acht grafstenen was het
opschrift geheel in het hebreeuws.
Voor zover mogelijk zijn de namen en
overlijdensdata van de begraven
personen vertaald en in de bijlage
opgenomen. In de burgerlijke stand
was echter niemand van hen terug te
vinden, zodat moet worden aangenomen dat zij elders zijn overleden.
Niettemin zijn zij voor de volledigheid
vermeld. Daaruit blijkt wel dat de verschillende Viaanse joodse families een
hechte gemeenschap vormden.

Noten

4.
5.
6.
7.
8.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

J.A.M. Koenhein.
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Oud-archief gemeente Vianen, inv. nr.
22 (20 nov. 1711).
Zie over deze moordzaak en het
verdere verloop ervan H.L.Ph. Leeuwenberg, 'Joden in Vianen in de achttiende eeuw', In het land van Brederode,
2(1977) afl. 1.
Oud-archief gemeente Vianen, inv.
nr. 22 (31 aug. 1711).
Idem, inv. nr. 22 (18 mei 1711).
Idem, inv. nr. 22 (28 nov. 1712).
Idem, inv. nr. 26 (18 juni 1731).
Idem, inv. nr. 30 (21 april 1762).
Register van beschermde monumenten
te Vianen, voormalige synagoge.
Folder Nederlandse Protestantenbondafdeling Vianen.
J.J.W. van Agt, 'De joodse gemeente
van Nijmegen en de achttiende-eeuwse
synagoge in de Nonnenstraat', Studia
Rosenthaliana, 2 (1969) 168-192,
blz. 178.
Oud-archief gemeente Vianen, inv. nr.
30 (1 aug. 1758).
Archief gemeente Vianen, uitgegane
stukken (9 april 1828).
Kadaster gemeente Vianen.
Naar de gegevens gepubliceerd in
J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn
Rome-Reformatie (Assen, 1964) 321.
De cijfers van 1 829 zijn voor Vianen
niet overgeleverd.
Bevolkingsregister Vianen 1 850-1 860.
Zie o.a. De Vijfheerenlanden, nr. 240
(16 okt. 1859).
Idem, nr. 140(15 nov. 1857).
Idem, nr. 17 (8 juli 1855).
Idem, nr. 151 (31 jan. 1858).
Archief gemeente Vianen, ingekomen
stukken (1 nov. 1827).
Archief gemeente Vianen, akten
burgerlijke stand, 1823-1918.

Bijlage I. Situatieschets
(1976).
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Vianen.
Matthijs Cohen, 49 jaar,
vleeshouwer te Vianen.
Marinus Verwers, 61 jaar,
kleermaker te Vianen.

1. De wed. Sara Bouman-Walg
geb. 19 augustus 1820
™«-

M

M

?

«

*

Vianen

overledene: Saartje Wallich, zonder
beroep te Beesd, geboren
te Woerden als dochter
van Benjamin Abraham
Wallich, vleeshouwer (zie
12), en Johanna Salomon
Hakkert (overleden).
aangever:
Meyer Bouman (zoon),
33 jaar, vleeshouwer,
Vianen.
huwelijk:
tr. 5 dec. 1856 te Vianen
Barend Bouman, vleeshouwer (zie 8). Zij woonde
toen in Ameide.
getuigen:
Abraham Bouman, broeder van de bruidegom,
36 jaar, vleeshouwer te
Vreeswijk.
Arend Levi de Vries (zwager, gehuwd met Saartje
Bouman, koopvrouw),
30 jaar, vleeshouwer te

Hier rust
Aaron de Vries
, 5 niesan 5661
oven
- 25 maart 1901
Hier rust
B. Zon echtgenoot van
B. Zon-van Ronkel
29 maart 5661
overl.
te Vianen
1901
J.P. Lamie
Utrecht
overledene:

aangever:

huwelijk:

Bernardus Zon, zonder
beroep te Vianen, 74 jaar,
geboren te Leeuwarden
als zoon van Jacob Zon
en Mietje Adelaar.
Abraham Samuel van
Ronkel (zwager), 74 jaar,
koopman te Vianen (zie
10, 13, 15 en 24).
tr. Bruintje van Ronkel,
zonder beroep, Vianen.
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dochter van Juda Meyer
moeder: Hanna

Hier rust
Annatje van Os-de Rooy
6 kislew 5663
overl.
6 december 1902

9a. Onleesbaar (hebreeuws; gedeeltelijk
door gras overwoekerd).

5. Abraham, zoon van Naftalie van Os
en Sara (zie 25). Overleden 1904
(of 1905) (hebreeuws).
6. Jacob, zoon van Meyer Salomon.
Overleden 1880 (hebreeuws).

10. Bella Hakkert
overleden den 5645
18-^-84
overledene:

7. Hier rusten
Simon Meyer
overl. 30 maart 5618 [= 1858]
en
Duifje Meyer geb. Elkus
overl. 11 juli 5650 [= 1890]
(e Montfoort
8. Hier rust
Barend Bouman
overl. 3 september
overledene:

aangevers:

huwelijk:

opmerking:

1892

Barend Bouman, 80 jaar,
vleeshouwer te Vianen,
geboren te Ooltgensplaats
als zoon van Levi (Leendert) Bouman en Saartje
Barend Brouwer.
Meyer Bouman (zoon),
28 jaar, koopman te
Vianen (zie 1), en Louis
Bouman (neef), 33 jaar,
koopman te Vianen.
tr. 18 maart 1841 te
Vianen Elisabeth Polak,
27 jaar, geboren te
Vianen als dochter van
Joseph Heyman Polak,
koopman te Vianen, en
Reintje (Levi) de Vries.
2. Saartje Wallich (zie 1).
Bij zijn huwelijk met Elisabeth Polak was Barend
van beroep slagersknecht.
Zijn moeder, geboren te
Schoonhoven in 1785,
wordt in de eerste huwelijksakte Saartje van
Klaveren genoemd. Zij
woonde bij haar zoon
Barend in, daarvoor bij
diens broer Abraham Bouman. De laatste was 1819
geboren te Sommelsdijk,
slager van beroep, en
getrouwd met Jetje de
Vries, geboren 1823 te
Vianen (zie 1).

9. Hier rust
Jetje-Meyer
overleden in den ouderdom
16 eloel 5645
27 augustus 1885
in het hebreeuws:
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aangever:

[ = 2 1 december 1884]
Belitje Hakkert, ongehuwd, was geboren op
17 juni 1859 te Vianen
als dochter van Jacob
Samuel Hakkert (zie 34)
en Röschen Oppenheimer
(zie 35).
Jacob Samuel Hakkert
(vader), 52 jaar, vleeshouwer te Vianen (zie 34).

11. Hier rust
Saartje Gans
geb. Rubens
overl. 18jfi84[=-\2

oktober 1884]

overledene: Saartje Rubens, 64 jaar,
geboren te Utrecht als
dochtervan Salomon
Ruben en Belia van Praag
aangevers: Simon Gans (zoon),
29 jaar, koopman te
Vianen, en Simon Simons
(zwager), 72 jaar, koopman te Utrecht.
huwelijk:
tr. Leon Gans, zonder
beroep, Vianen.
opmerking: Leon Gans werd op het
moment van overlijden
van zijn vrouw verpleegd
in het krankzinnigengesticht te Amsterdam.
12. S.A. Wallich
overleden 29 maart

5640-1880

overledene: Vermoedelijk Benjamin
Abraham Wallich, vader
van Saartje Wallich (zie 1).
13. Bef/e Hakkert
geb. Turksma
overl. 1 7 tamoez 5635 [= 20 juli 1875]
overledene:

aangevers:
van 22 jaren
huwelijk:

Betje Turksma, 36 jaar,
zonder beroep, geboren
te Leeuwarden als dochter
van Leip Salomon Turksma en Mietje Jonas
Turksma.
Mozes Turksma (broer),
49 jaar, koopman te
Maastricht, en Abraham
Samuel van Ronkel
(zie 15).
tr. 19 april 1872 te
Vianen Mozes Isaac

getuigen:

Hakkert, geboren 8 dec.
1837 te Vianen als zoon
van Isaac Hakkert en
Lea Mozes Blok, kooplieden te Vianen. Mozes
Isaac was zelf tevens
koopman. Zijn moeder
was 1805 geboren te
Meerkerk,
Jacob Isaac Hakkert
(broer), geboren 1831 te
Vianen en koopman
aldaar (zie 15 en 24).
Leon Gans, 45 jaar, koopman te Vianen (zie 11).
Arend Levi de Vries,
47 jaar, vleeshouwer te
Vianen. Cornells Jacobus
Kemp, 27 jaar, slager
te Vianen.

14. Onleesbaar (omgevallen).

19. E. Wallich
geb. van Gelderen
20. Fyle, dochter van Abraham, vrouw van
Jitschak Segal, zoon van Mozes Samuel
Segal. Overl. 1866 (hebreeuws).
2 1 . Elizabeth Niekerk
overl. 25 siwan 5620 [ = 1860]
overledene:

Elizabeth Niekerk was
gehuwd met Mozes de
Vries en moeder van
Gerrit Mozes de Vries
(zie 30).

22. Hier rust
Samuel Salomon Vroman
overl. 13 february 5613 [= 1853]
23. Jetje, dochter van Ori Abraham, vrouw
van Mozes Blok. Overleden 1850
(hebreeuws) (zie 18).

15. [A.S. van Ronkel]
overl

28 maart 5665 [ = 1 9 0 5 ]

overledene: Abraham Samuel van
Ronkel, geboren 1826 te
Groningen als zoon van
Samuel Joseph van Ronkel, hoofdonderwijzer
aldaar, en Eva Joseph
Cohen (zie 3, 10, 13 en
24).
Jacob Samuel Hakkert
aangever:
(neef), vleeshouwer te
Vianen (zie 34).
huwelijk:
tr. 6 aug. 1873 te Vianen
Betje Hakkert, weduwe
van Wolf Abraham Groen
(zie 24), koopvrouw te
Vianen, geboren te Vianen
als dochter van Isaac
Hakkert en Lea Mozes
Blok.
getuigen:
Jacob Isaac Hakkert
(broer bruid), koopman te
Vianen (zie 13 en 24).
Meyer Salomon, 4 0 jaar,
koopman te Vianen (zie
33).
opmerking: Abraham Samuel van
Ronkel was bij zijn
vestiging te Vianen in
1857 huisonderwijzer van
beroep en voordien woonachtig te Meerkerk.
15b. Naftalie van Os, zoon van Abraham
van Os (hebreeuws)
16. Mozes de Vries
overl. 9 siwan 5633 [= 1872]
17. Onleesbaar (hebreeuws).
18. Rachel, dochter van Mozes Blok
(hebreeuws) (zie 23).

24. Willem Abraham Groen
geliefde pleegzoon van A.S. van Ronkel
overledene: Wolf Abraham Groen,
45 jaar, koopman te
Vianen, zoon van Abraham
Mozes Groen, koopman te
Sansen, en Saartje
Benjaminse. Overleden
1 mei 1 8 7 1 .
aangevers: Abraham Samuel van
Ronkel (zie 1 5) en Jacob
Isaac Hakkert (zwager),
koopman te Vianen (zie
13 en 15).
huwelijk:
tr. 17 dec. 1 869 Betje
Hakkert (zie 15).
getuigen:
Matthijs Cohen (oom
bruid), 63 jaar, slager te
Vianen. Jacob Isaac Hakkert (broer bruid), 39 jaar,
koopman (zie 13 en 15).
Pieter van Rooyen, 45
jaar, koopman te Vianen.
Hendricus Hoysius Genzer, 28 jaar, zadelmaker
te Vianen.
opmerking: De naam Willem van de
grafsteen zal vermoedelijk
de roepnaam zijn geweest.
In de officiële stukken
wordt Wolf als zijn naam
opgegeven. Met A.S. van
Ronkel kan moeilijk iemand
anders dan Abraham
Samuel van Ronkel (zie 15)
zijn bedoeld, hoewel deze
jonger in leeftijd was dan
zijn pleegzoon. Voor zijn
huwelijk woonde Wolf in
Rotterdam, zijn vader was
toendertijd woonachtig in
Londen. Zijn moeder was
al overleden.
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25. Sara, vrouw van Naftalie van Os.
Overleden 1848 (hebreeuws) (zie 5).

32.

26. Jitschak Mozes, zoon van Eliëzer
van Born. Overleden 1834 (hebreeuws).
27.

9eb

-

Hier rust
Sara Meyer wed. van A.H. van Os
geb. 21 dec. 1844
overl. 23 nov. 1919
te Amersfoort

28. Hier rust
onze lieve vrouw en moeder
Befje Bouman-Vorst
1 cheschwan
overl. 7 October
5679 [= 1918]
overledene:

aangever:

33.

overledene:

aangevers:

huwelijk:

overledene: Gerrit Mozes de Vries,
koopman te Vianen, was
geboren te Lexmond als
zoon van Mozes de Vries
en Elizabeth Niekerk
(zie 21).
aangever:
Mozes de Vries (zoon),
30 jaar, koffiehuisbediende te Vianen.
huwelijk:
tr. Bela Beem. Bij het
overlijden van haar echtgenoot was hij zonder
beroep en woonachtig
te Vianen.

31. Hier rust
J. Hakkert-van Ronkel
overl. 17 cheswan 5671 [= 1911]
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Salomon

(zie

!= 1 9 0 8 l

Meyer Salomon, 74 jaar,
borstelfabrikant te Vianen,
geboren te Wijk bij Duurstede als zoon van Jacob
Salomon en Kaatje
Frankenhuis.
Salomon Salomon, 43
jaar, borstelfabrikant te
Vianen, en Gerrit Mozes
de Vries, koopman te
Vianen (zie 30).
tr. Leentje van Straten
(zie 32).

34. Hier rust
Jacob Samuel Hakkert
geb. te Vianen - overl. te Rdam

I 4 slptemb. 5667l=1907 '

5680 [ = 1 9 2 0 ]

Vries
tebeth 5598 jan: 1838
sebath 5671 feb: 1911

tr. Meyer
33).

Hier rust
M. Salomon
overl
5668

- iViïêr

overledene: geboren te Vianen 17 nov.
1832 (zie 10 en 15).
huwelijk:
tr. 24 aug. 1857 Röschen
Oppenheimer (zie 35).

(dubbele steen)
30. Gerrit Mozes de
geb.
29
26
overl.
30
27

22 adori

T^iiïT5689^1929]

huwelijk:

Rosenthal

5 ta oez
21 ™

[=1834]

Z.R.I.V. [= zij ruste in vrede]

Betje Vorst, 64 jaar,
zonder beroep, geboren
te Culemborg als dochter
van Herman Vorst en
Sophia Berlijn.
Abraham Bouman, echtgenoot van de overledene, 58 jaar, koopman
te Vianen.

Hier rust
Flora
Rosenthal-Vroman
overl.

Wfebr"5594

overl.

29. Hier rust
Israël

Hier rust
onze lieve moeder
L. van Straten
echtg. van M. Salomon

35.

Hier rust
Röschen
Hakkert-Oppenheimer
geb. te Vreden

4 1 ^ ( ^ 5 5 9 8 [=1836]
overl. te Rotterdam
11 tammoez
5684 [= 1924]
13 juli
overledene:

huwelijk:

Röschen, geboren te
Vreden in Pruisen, vestigde zich op 1 2 nov.
1857 te Vianen. Voordien
woonde zij in Almelo,
tr. 24 aug. 1857 Jacob
Samuel Hakkert (zie 34).

Volgens de steen van het kerkbestuur (S),
ingemetseld in de muur van het knekelhuisje en gedateerd 31 maart 1879 (5639),
waren de kerkbestuurders van die dagen:
Barend Bouman (zie 8), Meyer Salomon
(zie 33), Jacob Isaac Hakkert (zie 13, 1 5 en
24) en Abraham Samuel van Ronkel (zie 15).
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"]> Slodemaakec.
Al was'l itm Goud, Het birekt als Hout.

De Stoel van sachtmheid en rust
Staat m het hwicj huis des Heeren,
Pooi- ha o i\ die op Gemack belust,
Met hun Gemoed b\j God veckeeren :
Hoe sacht een aardse Seetel Jst/\,
Hij breekt tea laatste en qaad voorbij.

Ambachtelijke meubelstoffeerderij

EGBERT KOENHEIM
Lijsterbesstraat1-4131 AN
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Vianen-Telefoon: 03473-71 247.

Voor alles op het gebied van:
FOTO
FILM
VIDEO
VAKFOTOGRAFIE

FOTO HAMERLING
Voorstraat 69, Vianen
Telefoon 03473- 71405
Foto studio - Bakkerstraat 4
en natuurlijk vakkundig advies
en betrouwbare service.
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Uw woning verkopen?
Een taxatierapport?
Een hypotheek?
Een Verzekering?

mi;
Makelaardij
Schram O.G.
Voorstraat 45
4132 AN Vianen
03473-71324
Al jaren een begrip in
de makelaardij.
100% financiering
mogelijkheid.

Voor Briljant, Goud,
Zilver en Uurwerken
"Het Juweliershuis"
Reijersen van Buuren
Voorstraat 15 - Vianen
Telefoon 03473-74788

Historisch van Buiten
modern van binnen
Voor al uw
Mode
en Textiel

Chris de Korte
Voorstraat 41-43
Vianen
Telefoon 71278

Ambachtelijke Bakker
Steehouder
Voorstraat 95 - Vianen
Telefoon 71428
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Bankjes en bankstellen, fauteuilles en
eethoeken, bedden en woonaccessoires,
in kombinatie met warme stoften, pitriet
en frans grenen ... kortom een kompleet
woonverhaal voor mensen met smaak en
oog voor de fijne dingen in het leven.

,,Sluys maakt wonen gezelliger'

r

4132 AR VIANEN-ZH

Voorstraat 16-24

3433 CL NIEUWEGEIN-ZUIO

Dorpsstraat 46-47-48

In dit historische pand is sinds 1896 een stijlvolle
Drogisterij-Parfumerie gevestigd met een eigentijds
assortiment en een ouderwetse bediening.
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drogisterij „de lekpoort"

'0ffj.>

J/

Ivoorstraat 5 - 4132 am vianen - telefoon 03473 - 71262ZT^^^

drogisterij reform homeopathie parfumerie schoonheidssalon bruiningsstudio kadoshop foto film verf glas behang

Architekt: J.P. Middag, Vianen

Ned. Herv. Kerk, Vianen

Groot onderhoud
en vernieuwing leibedekkingen
uitgevoerd door:

Woudenberg-Ameide
restauratie - renovatie - nieuwbouw

Voorstraat 7 - Postbus 3
telefoon 0 1 8 3 6 - 1641*

4233 ZG Ameide

woudenberg-ameide bv heeft
vestigingen in groningen
medemblik oosterwolde
valkenburg zutphen

