
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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c 
heiaas niet bewaard is gebleven1. 
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 orde2. 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 toe
voeging 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 Brederode-
straat. De bouw werd aanbesteed 
op 13 december 1877 en aangenomen 
voor f 71.470 door Johannes Dumolin, 

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 neo
gotische architecten in Nederland 
wordt gerekend3. Hij had zijn opleiding 
gehad aan de Bauakademie in Berlijn 
en had ook gewerkt bij één der leiding
gevende Duitse neogotische architec
ten, Vincenz Statz uit Keulen4. Sinds 
ongeveer 1869 was hij werkzaam in 
het toenmalige aartsbisdom Utrecht, 
dat de provincies Groningen, Fries
land, Drente, Overijssel, Gelderland 
(behalve het gebied ten zuiden van de 
Waal) en Utrecht omvatte, alsmede het 
Gooi en het gebied rond Vianen. 

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

11 



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 geeste
lijken 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 
gehad5. Uitgangspunt voor de kerk
bouw 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 bouw
pastoor 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 overeenkom
sten met de als inspiratiebron 
geldende Zwolse kerk op te merken. 

De kerk omvat een schip van vier 
traveeën en een koor dat sluit met vijf 
zijden van een achthoek. De noorder
zijbeuk vertoont eveneens een 
dergelijke sluiting. Bij de zuiderzi jbeuk 
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 (Dominica
nen, Franciscanen) werden gebouwd7 . 
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. bewerk
stelligd doordat de middenschips-
traveeën 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 dergeli jke 
plaats voor het zangkoor8. De hier 
gekozen oplossing, waarbij het 
orgelfront als het ware het kerkschip in 
blikt, is echter niet zeer gebruikeli jk. 
De kerk zal bij haar voltooiing waar
schijnlijk wit of grijs gepleisterd zijn 
geweest, zoals thans weer. Van 
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Interieur van de huidige r.k. kerk. Foio auteur. 

1926-'28 werd zij gepolychromeerd9. 
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. Ver
schillende 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 ti jdgenoot P.J.H. Cuypers en dan 
meestal als diens mindere afgeschil
derd. 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 beschou
wing naar voren: een goed gevoel van 
verhoudingen, kleine subtiele trekjes 
en met name zijn vermogen om zijn 
gebouwen in een bestaande stede-
bouwkundige 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 
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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 aanwij
zing als beeldbepalend gebouw is 
erkend. Naast de oudere beeld
bepalende 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 nage
streefd 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. Bernulphus-
gilde behoorde ook de beeldhouwer 
Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-
1919)10. Deze was afkomstig uit 

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 hoog
altaar. De altaartombe dateert uit 
1879, maar moet later zijn gewijzigd. 
Het retabel werd in 1886 geplaatst. 
Het heeft de vorm van een vleugel
altaar, 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 vertegenwoor
digers 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 achter
zijde moeten zich oorspronkelijk voor
stellingen van de vier grote profeten 
uit het Oude Testament hebben 
bevonden; deze werden later vervan-
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c 
gen door schilderingen van Christus te 
Emmaus en de ontmoeting van Christus 
met de ongelovige Thomas11. 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 beden
ken dat andere altaren uit dezelfde tijd 
ook voorstellingen bevatten die 
verwijzen naar de eucharistie of naar 
het lijden van Christus12. 
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 geschil
derde 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 Laure-
taanse Litanie te zien. 
Het Jozefaltaar, dat zich aan de zuid
zijde bevindt, werd in 1883 aan de 
kerk geschonken door pastoor 
Geerdink ter gelegenheid van zijn 25-
jarig 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 geflan
keerd, bij geopende luiken, door voor
stellingen 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)13. 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 was14. Hoe hij aan de opdracht 
voor Vianen kwam, is onduidelijk. 
Volgens het bewaard gebleven bestek 
luidde de oorspronkelijke dispositie als 
volgt15: 

Manuaal Positief Pedaal 

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

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 

trompet 8' bas/disc. 

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 orgel
maker 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 

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

Manuaal II 

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

Pedaal 

aangehangen 

Sint-Josephaltaar van Friedrich Wilhelm 
Mengelberg in de rechter zijbeuk. Foto 
auteur. 

Over de andere inventarisstukken kun
nen 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 uit
gevoerd door M.C. Schenk. Verdere 
werken van Mengelberg zijn nog het 
triomfkruis (1895), het doopvont (1885) 

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, vervaar
digd door A. Kniep, "meester kunst-

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. 
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smid " te Ut recht , d ie e v e n e e n s hech te 
be t rekk ingen met het St. Be rnu lphus -
g i lde onde rh ie ld . Over de ve rde re 
inven ta r i ss tukken valt n iet vee l te 
zeggen . De g e b r a n d s c h i l d e r d e ramen 
da te ren uit de tw in t ige r j a ren van deze 
eeuw en zi jn van we in ig be lang , al 
doen ze het n iet onaard ig . 
Men kan niet z e g g e n dat het in te r ieur 
van d e kerk te V ianen to t d e vo l l ed ig 
ste of best bewaarde e n s e m b l e s van 
de U t rech tse r ich t ing van het St. Ber-
nu lphusg i lde behoor t . De a fzonder l i j ke 
SiuKKen zi jn ec i ue r voor een aanz ien 
lijk dee l van g ro te waarde . Dat het 
g e b o u w in het w e r k van zi jn s c h e p p e r 
een be langr i j ke p laats i nneemt , w e r d 
h ie rboven reeds b e t o o g d . De to t 
deze l fde kuns t r i ch t ing b e h o r e n d e 
inventar is onde rs t reep t dit be lang met 
gro te nadruk. V ianen bezi t in d i t 
g e b o u w een m o n u m e n t van m e e r dan 
p laatse l i j ke be teken is . Het val t te 
hopen dat dit ook door de ins tan t ies 
die ve ran twoorde l i j k zi jn voor het 
m o n u m e n t e n b e l e i d zal w o r d e n 
ingez ien . 

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

Noten 

* 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 Cuypers
genootschap, 2 (1986) 27-31. 

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 bouwgeschie
denis 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 uit
voerig aan de orde komen in de in n. 1 
vermelde publicatie. Zie verder A.J. 
Looyenga, "Wilhelm Victor Alfred Tepe", 

in: Biografisch woordenboek van 
Nederland, deel 2. (Amsterdam, 1985), 
562-563 en H.P. Rosenberg, a.w. 51-57 
en 109. 

4. Over Statz zie: Hans Vogts, Vincenz 
Statz (1819-1898): Lebensbild und 
Lebenswerk eines Kölner Baumeisters 
(Mönchen Gladbach, 1960). 

5. Over Van Heukelum: A.J. Looyenga, 
"G.W. van Heukelum", in: Biografisch 
Woordenboek van Nederland, deel 2, 
224-227. 

6. Registrum Memoriale, blz. 5. 
7. Te noemen zijn de Broederenkerk te 

Zutphen, de Broederkerk te Deventer, 
de Broeren- en Bethlehemskerken te 
Zwolle en de Broederkerk te Kampen. 

8. 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 midden
schip etc. 

9. Schriftelijke mededeling van de Heer 
F.J.Th. Baars te Vianen. 

10. Over Mengelberg zie A.J. Looyenga, 
"Eine unbekannte Biographie des Bild
hauers Friedrich Wilhelm Mengelberg", 
Jahrbuch des Kölnischen Geschichts
vereins, 54 (1983) 189-210, en idem, 
"Friedrich Wilhelm Mengelberg", in: 
Biografisch woordenboek van Neder
land, deel 2, 389-391. 

11. Gegevens ontleend aan Registrum 
Memoriale, blz. 23. 

12. 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. 

13. Pieter A. Scheen, Lexicon Neder
landse beeldende kunstenaars 1 750-
1880 (Den Haag, 1981)498. 

14. Enige andere werken van deze orgel
maker zijn Gendringen, Herv. kerk 
(1841) en Zeddam, St. Oswaldus 
(1843). Zie J.F. van Os, Langs de 
Nederlandse orgels: Overijssel, Gelder
land (Baarn, 1978) 52. 

15. Bestekin Parochiearchief Vianen, inv. 
nr. 8 1 . 
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