
Een katholieke schuilkerk in Vianen 
(ca. 1650-1808) 

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 over
heid 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 godsdienst
oefeningen 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 strubbe
lingen. 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 gepreekt1. 
Op 14 december 1584 werd ook te 
Vianen het reeds in 1581 voor geheel 
Holland uitgevaardigde plakkaat tegen 
de uitoefening van de katholieke 
eredienst afgekondigd2. 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. Aanvan
kelijk 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 vertoefd3. 
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 commis
sie te presenteren om op zijn recht
zinnigheid 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 
Vianen4. Pas in 1596 zou de provin
ciale synode van Zuid-Holland een 
predikant te Hagestein benoemen, de 
Utrechter Olivier van Hattem5, 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 gesig
naleerd 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 Hons-
wijk6. 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 erasmiaans-
ireneïsche ideeën van de in 1581 
overleden Hubertus Duifhuis, protes-
tantiserend 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 opleidin
gen 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 katho
lieken 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 1 640 werd het 
plakkaat hernieuwd8. 

De katholieke missiestaties 

Hoewel de Viaanse katholieke bevol
king 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 daad
werkelijk in Vianen een woning heeft 
betrokken is twijfelachtig. Maar het 
door hem en zijn opvolger Petrus 
Maillart (1614-1616) bijgehouden 
doopboekje toont opvallend veel doop-
inschrijvingen in Vianen en omgeving9. 
Mogelijk werd de jezuieten gastvrijheid 
geboden op het huis van de Brede
rodes van Bolsweert, een katholiek 
gebleven bastaardtak der Brederodes 
te Lexmond. Naast deze adelli jke 
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 onge
huwde, maar bejaarde Mechelken van 
Etteren. Hij zou met enkele onder
brekingen, 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 Will ibrordus 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 opereren10. 
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 onder
tekenaars, 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, dijk
graaf11. Al eerder was pater Willi
brordus met terugroeping bedreigd, 
nadat de generaal van de orde had 
besloten zijn leden terug te trekken 
van de plaatsen waar zij hun ordes-
kleed niet konden dragen. Het verzoek
schrift heeft niet mogen baten. In 1662 
vertrok pater Willibrordus naar Ant
werpen, 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 zien12. 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 was13. 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 Christine14. 
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 religie
zaken 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 

(waarom de afgevaardigden van de 
synode hadden gevraagd)15. 
Materieel gezien mocht de jezuieten-
statie 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 Amers
foort, in die dagen een belangrijke 
functie. Hoe dit zich verhield tot dat 
van zijn twee medepastoors17 in 
Vianen is niet te achterhalen. Dat de 
jezuieten beschikten over geld
middelen, 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 4000 

Pwit^DcoeauaoE vioopi?|Bû&f g ? viAAJeiü 

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 dak-
kappen, 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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Plattegrond van de kerk-
zaal op de eerste verdie-
ping van de panden 
Voorstraat 97 en 99. De 
dunne houten scheidings
wand tussen de twee 
gedeelten dateert van na 
1807. Tekening Otto ter 
Stege, Vianen. 

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 geeste
lijkheid. 

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 verpondings
kohieren van 1733 wordt omschreven 
als rooms-katholieke kerk19. 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

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 was20. 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 Voor
straat 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 architec
tonische 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 over
kapping ongeveer 15 meter telt, uit
strekte. Waarschijnlijk is het wel, daar 
de oppervlakte van slechts één over
kapping 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 beschil
deringen van het plafond uit de 18e 
eeuw aangetroffen; die aan de straat-
zijde 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 voor
stellen? 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 vermelden21. Zo horen 
we dat pater Bouvaeus aanvankelijk 
zijn intrek had genomen bij een 
ongehuwde dame, maar om eventuele 
achterklap te voorkomen later ver
huisde 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 gedeelteli jk 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 2000 genoemd in de 
reeds vermelde brief van de capucijner 
pater Willibrordus uit 1629. 
Uit de verslagen van de jezuieten-
missie 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 ont
vingen 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 gezongen22 . 



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 rooms-
katholieke statie, waarvan de schuil
kerk in de Achterstraat stond, min of 
meer op dezelfde hoogte als die aan 
de Voorstraat, was ondertussen over
gegaan naar de jansenisten (tegen
woordig 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 kerkgenoot
schappen 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 door
verkocht aan Jacobus de Graaf, 
hoewel het op dat moment nog in 
gebruik was bij de roomse gemeente23. 
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 ongemak
kelijk gesitueerde bedeplaats worden 
vervangen door een in neo-gothische 
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Detail van het plafond in de achterste over
kapping 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 uit
gebreid 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 oud-
katholieke 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. 

Noten 

Uitgegeven door H. van Eeghen in 
Werken Historisch Genootschap, 
4e serie, no 6 (Groningen, 1960). Hier 
blz. 743. 
W.P.C. Knuttel, De toestand der 
Nederlandsche Katholieken ten tijde 
der Republiek (2 dln; Den Haag, 
1892-1894) I, 3. 
Archief voor de Geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht (AAU), IX (1881) 
202-205. In de zomer van 1598 droeg 



pater Obijn de mis op ten huize van 
Cunigundis van Wees, weduwe van de 
heer van Spaarnwoude. Voor Willem de 
Leeuw (Leonius) zie Nieuw Neder-
landsch Biografisch Woordenboek 
(NA/BW) (10 dln; Leiden, 1911-1937) 
III, 747. Voor de geschiedenis van de 
katholieke zielzorg in Vianen ten tijde 
van de Hollandse Zending zie ook 
L.J. van der Heijden, Parochie van O.L 
Vrouw ten Hemelopneming te Vianen 
(z.pl., z.j.). 

4. Het rapport van de commissie van 
1593 is gepubliceerd in Bijdragen en 
Mededeelingen Historisch Genoot
schap, VII (1884) 186-267. Over mr. 
Gerrit te Hagestein zie blz. 255. 

5. CA. Tukker, De classis Dordrecht van 
1573 tot 1609 (Leiden, 1965); NNBW, 
IV, 717. 

6. Behalve over Scorel en Van Eek doet 
Jacob Huigensz., die in 1600 Olivier 
van Hattem als predikant van 
Hagestein was opgevolgd, ook zijn 
beklag over een paap uit Vianen en 
andere Jesuiten, die de huisluiden met 
verdoemenis en kerkelijke ban afhou
den van het bijwonen van zijn predi
katies. Het hardnekkig verzet van de 
plattelandsbevolking van Hagestein 
tegen de invoering van de nieuwe leer 
blijkt ook uit het curieuze verzoek van 
ds. Huigensz. in 1612 aan de synode 
om met gesloten deuren in de kerk te 
mogen dopen, daar de betrokkenen dit 
liever niet openlijk wilden laten blijken. 
Zie J. Reitsma en S.D. van Veen, ed., 
Acta der provinciale en particuliere 
synoden, gehouden in de Noordelijke 
Nederlanden gedurende de jaren 1572-
1620 (8 dln; Groningen, 1892-1899) 
IV, 302-303 en 342. 

7. Acta provinciale synoden, III, 29. 
8. Vianen, oud-archief gemeente Vianen, 

inv. nr. 8. 
9. Uitgegeven door J. Barten in Archief 

voor de Geschiedenis van de Katho
lieke Kerk in Nederland, 9 (1 967) 
335-351. 

10. J.D.M. Cornelissen, R.R. Post en 
P. Polman, ed., Romeinsche bronnen 
voor den kerkelijken toestand der 
Nederlanden onder de apostolische 
vicarissen 1592-1727. Rijks Geschied
kundige Publicatiën, grote serie, nrs. 
77, 84, 94 en 97. (4 dln; 's-Gravenhage, 
1932-1955) I, nr. 438. 

11. Romeinsche bronnen, II, nr. 230. 
12. Over de jezuiet Willem Pijl, zie AAU, 

III (1876) 279. De Latijnse passage in 
Rovenius' verslag aan de internuntius 
van 1635 luidt letterlijk: Ausus fuit 
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 
(1907)427. 

13. Diens reisbeschrijving in Bijdragen en 
Mededelingen Historisch Genootschap, 
74(1960) 10. 

14. Van der Heijde, Parochie Vianen, 28. 
Bouvaeus werd vooral gesteund door 
de katholieke dijkgraaf Quintinus van 
der Noot, aan wie hij een kostbaar 
schilderstuk van de bekende bloemen-
schilder Daniël Seghers, jezuieten-
broeder te Antwerpen, ten geschenke 
gaf. Vgl. F. van Hoeck, Schets van de 
geschiedenis der jezuïeten in Neder
land (Nijmegen, 1940) 65. Opmerkeli jk 
is dat ook stadhouder Frederik Hendrik 
en Constantijn Huygens werk bij deze 
Seghers bestelden. Kennelijk was hij 
met zijn genrestukken zeer in de mode 
bij de high society van die dagen. 

15. Acta prov. synode van Utrecht (sept. 
1662), Rijksarchief Utrecht, Archief 
prov. kerk. vergadering, inv. nr. 3. 

16. Verslag van de jezuietenmissie in de 
Hollandse Zending over het jaar 1656, 
afgedrukt in AAU, 111(1877) 66. 

17. In 1 655 was door de apostolische 
vicaris een derde pastoor, de wereld
heer Richard van Velsen, benoemd, 
vermoedelijk als tegenwicht tegen de 
beide ordesgeestelijken; tot 1662 
zouden liefst drie katholieke pastoors 
zielzorg in Vianen uitoefenen. 

18. AAU, 111(1877) 66. 
19. Vianen, Oud-archief gemeente Vianen, 

inv. nr. 55. 
20. 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 

Grafelijkheidsrekenkamer, nr. 825; 
Vianen, Oud-Archief, nr. 9. 

2 1 . AAU, III (1877) 66. 
22. AAU, I (1875)264; AAU, LVIII (1934) 

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 M a r i a t e n 
H e m e l o p n e m i n g te V i a n e n 

De ka tho l i eken van V ianen h a d d e n in 
1 8 0 8 ter ve rvang ing van een schu i l 
kerk een n i euwe ke rk b e t r o k k e n . De 
g e m e e n t e te lde t oen 3 5 0 c o m m u n i 
c a n t e n ; o n g e v e e r 7 0 jaar la ter w a r e n 
dat er 1 0 0 0 g e w o r d e n zoda t d e ke rk 
vee l t e k le in was . O m s t r e e k s 1 8 7 0 
w e r d e n er dan ook p lannen g e m a a k t 
voor een n i euwe kerk. De uit Z w o l l e 
a f k o m s t i g e a rch i tec t H.J. W e n n e k e r s 
heef t daa r toe op u i t nod ig ing van d e 
t o e n m a l i g e pas too r W y n a n t s ( 1 8 6 3 -
1875) e e n o n t w e r p g e m a a k t da t 
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