
DE BUURKERK, O U D S T E PAROCHIEKERK 
V A N UTRECHT. 

De plek waar de Buurkerk staat, behoort tot de zeer oude stads
delen van Utrecht. Hier concentreerde zich de handel, met ge
volg dat velen in deze omgeving gingen wonen. 

Vermoedelijk heeft reeds in de 10e eeuw een kerkgebouw ge
staan ter plaatse van de Buurkerk. Naast de reeds bestaande en 
bekende kapittelkerken in de stillere gedeelten der stad, nam in de 
12e eeuw de Buurkerk haar plaats in als de eerste parochiekerk 
van Utrecht. 

Een reeks van branden (± 1131, 1173, 1253, 1279) was het deel 
van dit bedehuis. In de He en 15e eeuw kreeg het zijn tegenwoor
dige vorm. De thans in restauratie zijnde toren dateert uit het eind 
der H e eeuw. Kennelijk heeft de pas voltooide Domtoren inspi
rerend gewerkt op de bouwmeester; jammer genoeg zijn de plan
nen slechts ten dele uitgevoerd. Een achtzijdige lantaarn had als 
bekroning van de torenromp moeten dienen. 

Het interieur der kerk, hoe boeiend ook, geeft evenmin volledig 
bevrediging. Men mist hier vooral het koor (gebouwd eind H e 
eeuw, zijkoren 1507—1520, het geheel is afgebroken in 1586). 

In de geschiedenis van Utrecht heeft de Buurkerk een vrij be
langrijke rol gespeeld. Over de figuur van Suster Bertken, die van 
1457 tot 1514 in een kluis bij de Buurkerk leefde, is de laatste tijd 
nogal eens geschreven. Wij verwijzen naar het artikel „Utrechtsche 
Kluizenaressen" van de heer Evers in het Maandblad van April 
1952. 

Tweemaal had de kerk te lijden van een beeldenstorm. De her
inneringen daaraan zijn heden nog niet uitgewist. Als volkskerk ge
liefd was de Buurkerk* ook het bedehuis der gilden; borden van het 
viskopers-. het smeden- en het bakkersgilde duiden daar op. Bekend 
is voorts het z.g. verkeersbord in de kerk. 

In de toren hangt de banklok uit 1471, welke bij brand en andere -
bijzondere gelegenheden de burgerij opriep. De kerk bevat verschei
dene restanten van muurschilderingen, een geschonden stenen 
altaarretabel en een preekstoel uit het laatst van de 16e eeuw. Van 
het vroegere orgel wordt een eikenhouten galerij bewaard in het 
Centraal Museum. Het museum Fléhite in Amersfoort bezit twee 
rouwborden uit de Buurkerk. Een drieluik met voorstellingen uit het 
leven van Maria — aan wie "het bedehuis gewijd was — berust te 
Bingen. 

Het binnenaanzicht van de kerk is de laatste tijd aanmerkelijk 
verbeterd door het verwijderen van de banken. Inplaats daarvan 
zijn fraaie stoelen naar Oudhollands model neergezet. 

Over de Buurkerk is een uitvoerige studie geschreven door de 
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heer Th. Haakma Wagenaar . Een beschrijving van 208 grafstenen 
en van de borden vindt men in „Genealogische en heraldische ge-
denkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Utrecht" door 
mr P. C. Bloys van Treslong Prins. 

de J. 

DE B O U W M E E S T E R V A N H E T HUIS T E A M E R O N G E N . 

De bouwmeester Pieter Post stierf in 1669 en het is dus onmo
gelijk dat hij de schepper zou geweest zijn van kasteel Amerongen, 
dat tussen 1676 en 1680 gebouwd is. Als de overlevering dan ook 
spreekt van „Post", kan niet Pieter bedoeld zijn, maar wel diens 
zoon Maurits, die tegelijk zijn leerling was. Maar heeft de over
levering gelijk? Ziedaar de vraag, die al ontelbare keren gesteld 
is en, helaas, nog steeds niet afdoende werd beantwoord. Ook in 
het rijke archief van Huis Amerongen zijn niet de bewijzen te 
vinden, die de overlevering tot wetenschap kunnen verheffen. 

Toch zijn er, juist uit de tijd toen het slot verrees, veel beschei
den bewaard gebleven. Heer van de heerlijkheid was toen Godard 
Adriaan van Reede (1621—1691), bekend in onze geschiedenis 
als diplomaat en juist van hem zijn honderden ingekomen en 
minuten van uitgaande brieven bewaard gebleven. O.a. heeft de 
gezant alle brieven van zijn vrouw, Margaretha Turnor zorgvul
dig bewaard. 

Uit deze brieven schijnt wel enig licht over de bouw van het 
huis. Ten eerste blijkt dat Godard Adriaan in 1672 in Berlijn ge
woond heeft ten huize van Michael Matthias Smidts. Deze heer 
was een Nederlands architect, die als meer landgenoten, fortuin 
gezocht had in Brandenburg. Met hem correspondeerde de heer 
van Amerongen ook, nadat de Fransen in 1673 zijn huis verbrand 
hadden, over de mogelijkheid om Brandenburgs hout te krijgen 
voor de wederopbouw. 

Ten tweede blijkt uit de correspondentie, dat er waarschijnlijk 
alleen een ontwerp „in grote lijnen" bestaan heeft. Dat is op te 
delven uit de brieven van Margaretha Turnor, die met ware 
hartstocht de bouw leidde bij afwezigheid van haar echtgenoot. 
Zij spreekt over „meester Schut" en „meester Rietveld", over een 
steenhouwer en een leidekker. U kunt het allemaal uitvoerig lezen 
in „Kasteel Amerongen en zijn bewoners" door Mejuffrouw A. 
W . J. Mulder. Wijlen prof. dr ir D. F. Slothouwer heeft in dit 
prachtig geïllustreerde boek een bijdrage geleverd over „De Ar
chitectuur". De conclusie waartoe hij wel haast komen moest, 
was deze: Godard Adriaan stond in verbinding met Smidts, waar
schijnlijk is het ontwerp dus gemaakt door deze Nederlandse ar
chitect, misschien in verbinding met de hele kring van Nederlandse 
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