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De verdwenen statiekerk achter Lange Nieuwstraat 53 

Ter wille van de duidelijkheid, hebben we het verhaal over het huis 
aan de Lange Nieuwstraat zoveel mogelijk gescheiden van het ver-
haal over de statiekerk. Dat lukte niet altijd. Speciaal als de pastoors 
in het zicht komen. Een aantal van hen heeft in het huis gewoond, 
dat daardoor de status van pastorie kreeg. Zij vormen een belangri-
jke schakel tussen de twee verhalen. De pastoors en priesters komen 
derhalve in beide teksten voor: summier in de tekst over het huis; 
uitgebreider in de tekst over de kerk.   
Wij hadden over deze kerk vele vragen. Deze zijn maar zeer 
gedeeltelijk beantwoord. Het is de paters dominicanen en de Utre-
chtse notabelen die met hen meewerkten aan de stichting van onze 
statiekerk goed gelukt om een en ander - administratief gesproken - 
verborgen te houden. Hing er rond de bouw, bestemming en gebruik 
van het huis Lange Nieuwstraat 53 al een waas van geheimzinnig-
heid, de kerk doet daar niet voor onder.
 
De voorbereiding van de nieuwe vestiging en de aankoop van de 
benodigde huizen en grond was, zoals hierboven al is besproken, 
een initiatief van het Dominicanerklooster in Antwerpen. Dat klooster 
heeft waarschijnlijk de stichting van de nieuwe statie gefinancierd. 
Het moet nog een hele onderneming zijn geweest: een lokatie vinden, 
Utrechtse notabelen benaderen om een naamlener te vinden, betrou-
wbare tussenpersonen vinden voor de taxatie en zakelijke onderhan-
delingen met de eigenaren, voor de juridische vormgeving van de 
benodigde contracten, voor het afwikkelen van de formaliteiten voor 
het gerecht. Mogelijk hebben de reeds in de statie ‘Onder de Linden’ 
werkzame paters daarin een aandeel gehad. Tot nu toe vonden we 
geen enkele aanwijzing hieromtrent. 

Op de vraag wanneer de kerk is gebouwd en in gebruik genomen, 
vinden we verschillende antwoorden. We nemen aan dat eventuele 
(ver)bouwactiviteiten pas begonnen na de eerste aankoop door Vuyst-
ingh (1637: Vuystingh koopt een hoekhuis met poortweg en waar-
schijnlijk een groot erf van kapitein Pythan). Misschien is de bouw/
verbouw van een kerkruimte pas een paar jaar later begonnen, min of 
meer gelijktijdig met de bouw van het nieuwe huis (1641: Vuystingh 
koopt twee kameren, breekt deze spoedig daarna grotendeels af en 
bouwt op die plek in korte tijd een nieuw huis). De eerste expliciete 
vermelding van een kerk vinden we pas veel later nl in 1664. Dan 
wordt pater  Flores vermeld en wordt gesproken van ‘zijn kerk’.28 




