
U I T DE B O U W G E S C H I E D E N I S D E R „SILO-KERK". 

Enkele maanden geleden is in de Herenstraat te Utrecht het kerk
gebouw „Silo" weer in gebruik genomen, nadat het als gevolg van 
een b rand — op 12 februari 1956 — aan een ingrijpende restaurat ie 
onderworpen was geweest. Bij deze verbouwing heeft de eigenaresse, 
de baptistengemeente, van de gelegenheid gebruik gemaakt om he t 
bedehuis een zodanige metamorfose te doen ondergaan, dat het een 
echte baptistenkerk geworden is. In zijn oorspronkelijke staat was d i t 
godshuis voor de rooms-katholieke eredienst bestemd. Later heeft he t 
als- magazijn dienst gedaan, todat de stadszending der hervormde ge
meente het gebouw kocht voor evangelisatiedoeleinden. Het kreeg 
toen de naam „Silo". Dat was in 1909. Veertig jaar nadien ging he t 
over in handen van de baptistengemeente. 

De baptisten kennen de volwassenendoop, welke bediend wordt door 
onderdompeling. Hiervoor is dus een grote doopruimte nodig. Men 
bracht bij de verbouwing in de achterwand (waar voorheen de altaar
ruimte was) een klein bassin aan, enkele meters boven de begane 
grond achter de preekstoel. Daardoor is het doopvont voor elke kerk
ganger zichtbaar als het bad der reiniging. Voor zover wij weten is 
nergens in Nederland een baptistenkerk, waar de verwijzing naar het 
sacrament van de doop zo duidelijk tot de gemeente spreekt. 

Het woord „gemeente" voert ons naar een ander principe van de 
baptisten. W a n t feitelijk is niet de volwassenendoop hoofdzaak van 
h u n leer, maar de gemeente-gedachte, waarvan de doop-op-belijdenis 
het uitvloeisel is. Alleen degenen, die zich persoonlijk aan Christus 
hebben overgegeven (en die ten bewijze daarvan óndergingen in het 
„watergraf") mogen tot de gemeente behoren. De gedachte, dat men 
als gemeente bijeenkomt in de zondagse eredienst en in de wekelijkse 
bidstond, is in het vernieuwde kerkgebouw uitgewerkt. Direct bij het 
binnenkomen ziet men rechts een garderobe. Links is een hall en 
even verder een iets hoger gelegen ontmoetingsruimte. Tussen hal l 
en ontmoetingsruimte bevindt zich een keukentje. Wel een bewijs, 
dat de baptisten h u n kerkgang niet beschouwen als een preek-horen 
alleen, maar in de eerste plaats als een samenkomen van de gemeente, 
die zich hier metterdaad thuis moet voelen. Daarom hangt men zijn 
jas weg en daarom is er bij sommige samenkomsten eventueel ge
legenheid voor een kopje koffie. Wan t het geestelijke en het stoffe
lijke mogen bij de gemeente gerust in eikaars nabijheid liggen. 

Ik noem deze dingen omdat men daardoor de nieuwe inrichting-
van het kerkgebouw aan de Herenstraat gemakkelijker verstaat. De 
kerkruimte zelf mist de kaalheid van vroeger (immers een leeg
geruimde rooms-katholieke kerk) . Door het aanbrengen van de ont
moetingshal en het wegvallen van de vroegere a l taarruimte is de 
kerkzaal ingekort. Het verbrande gewelf werd vervangen door een 
lager dak. Voor een kleine groepering als de baptistengemeente (de 
enige van die aard in de provincie) leent de kerk zich nu veel beter . 
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Het verleden van de kerk mani
festeert zich echter nog tweemaal. 
In he t inter ieur door de neogo-
thische kerkramen, aan de buiten
zijde door de voorgevel. Wel zijn 
de ook daar aanwezige „gothische" 
ramen verwijderd of dichtgemet
seld (het laatste is duidelijk te 
zien), maar de ietwat monumen
tale toegangspartij bleef in on
gerepte staat. He t aanbrengen van 
drie vierkante raampjes in het bo
venste deel van de gevel, ten be
hoeve van een daarachter gelegen 
zaal, was wel noodzakelijk maar is 
aan het aspect van de voorgevel 
niet ten goede gekomen. Men 
krijgt nu nog meer dan vroeger de 
indruk, dat de hoofdtoegang (de 
zijdeuren worden niet gebruikt) 
een pompeus geval is, veel te 
zwaar in de gevelwand. 

Toch zou men deze midden
partij niet graag missen. Toegege
ven: het is een allegaartje. Twee 
doorgesneden ionische zuilen „tor
sen" het „fries". He t halfronde 
bovenlicht prijkt met een soort 
levensboom, een germaans symbool 
dat overigens bij een kerk gemak
kelijk te kerstenen valt. Kennelijk 
heeft men bij de bouw der kerk 
door een opvallende entree aan de 
gevel enige allure willen geven; 
hij past dan ook u i tnemend in de 
nog altijd ietwat deftig aandoende 
Herenstraat i ) . Tegelijkertijd ver
raadt deze gevel zijn waterstaats-
herkomst, want de toepassing van 
het klassieke motief in gemeen
schap met gothiserende tendenzen, 
komen we in de waterstaatsperiode 
van de kerkbouw wel meer tegen. 

Vermoedelijk heeft het „fries" boven het toegangsportaal vroeger 
de woorden Soli Deo Gloria gedragen. Als Van der Monde namelijk 
de Herenstraat beschrijft 2), noemt hij deze kerk „aan den H. Augus-
: ) Genoemd naar de heren of kanunniken van het Otidmunstei kapittel. 
2) N. van der Monde, Beschrijving van de pleinen, straten, stegen e.d. der stad 

Utrecht 1844, dl. I, p. 258. 
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tinus toegewijd, meer algemeen bekend onder hare zinspreuk: Soli 
Deo Gloria". Tevens noteert Van der Monde het bouwjaar: 1821. 

De kerk werd destijds gebouwd op het terrein van een vroegere 
schuilkerk der paters augustijnen, die toegankelijk was vanui t de 
Jeruzalemsteeg. Die schuilkerk stond er al in het begin van de 17e 
eeuw. Alb. van Rooyen beschrijft het gebouw als een zolderkerkje 3), 
dat in 1690 vervangen werd door een „echte", maar toch geheel ver
scholen gelegen kerk. Van Rooyen gist, dat deze kerk door een woon
huis afgescheiden was de Herenstraat. De hoofdtoegang tot de kerk 
was bereikbaar door een smalle — nog bestaande — gang in de Je
ruzalemsteeg. 

Tijdens het pastoraat van Guilielmus Stass bouwde men de tegen
woordige kerk omdat het bestaande bedehuis te klein geworden was. 
T o e n werd het woonhuis in de Herenstraat afgebroken, zodat de kerk 
aan de openbare weg kwam te liggen. De hoofdingang bleef echter 
in de Jeruzalemsteeg. Achter de gevel in de Herenstraat stond het 
hoofdaltaar. Pas in 1848 werd de richting van de kerk gewijzigd 4 ) . 
Het altaar kwam toen in de koorruimte, die dus in dat jaar aan de 
noordzijde van de kerk gebouwd zal zijn. 

Hierui t volgt, dat de monumentale toegang niet ui t 1821 dateren 
kan; immers dan zou men de kerk zijn b innengekomen achter he t 
altaar, hetgeen ongebruikelijk is. De ingangspartij is dus van 1848. 
Voor wat de stijl van het middenportaal betrelt , komt dat ook wel 
uit. Dit was niet de laatste verbouwing. Van Rooyen meent zich te 
herinneren, dat voorheen boven de hoofdingang een nis was, bestemd 
voor het beeld van de patroon der kerk, dat er echter nooit gekomen 
is. Later werd aan de binnenzijde van de voorgevel een tweede galerij 
gebouwd; toen heeft men de nis vervangen door een raam. De twee 
galerijen zijn er gebleven tot de brand van 1956. De situatie kwam 
dus overeen met de Augustinuskerk aan de Oude Gracht, die ook nog 
twee galerijen boven elkaar heeft, waarvan er een dient voor orgel en 
zangkoor. 

Er is verband tussen de kerk aan de Oude Gracht (1839-1840, ar
chitect K. G. Zocher) en de kerk in de Herenstraat . De augustijner 
paters lieten namelijk de kerk aan de Oude Gracht bouwen. De 
Herenstraatkerk werd voor ƒ 28.000,— verkocht aan de pastoor dei-
schuilkerk in de Dorstige Hartsteeg 5). De/.e pastoor wijdde het ge
bouw aan de geloofsverkondiger Willibrord, eerste bisschop van 
Urecht. Dat was in 1840. Gedurende 37 jaar bleef de kerk in de 
Herenstraat in eigendom van de St. Wil l ibrordparochie . Nada t in 
1877 de tegenwoordige St. Willibrorduskerk in de Minrebroeders t raat 
gereed gekomen was, werd de kerk voorgoed aan de rooms-katholieke 
eredienst ont t rokken. De nieuwe koper was een baron Van Lynden, 
die ƒ 25.000,— 6) voor het gebouw betaalde; voorwaarde bij de ver-

») Utrechtsch Jaarboekje 1912, Mengelwerk p. XXVI. 
4) A.w., p . XXIX. 
r') A.w., p . XXI 
«) A.w., p . XXIX 
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koop was, dat er in geen dertig jaar kerkdienst zou worden gehouden. 
Aan die voorwaarde is voldaan, maar van het jaar 1909 af, toen de 
stadszending er in trok, had het toch weer een semi-kerkelijke bestem
ming. Is het toeval, dat de oude „Soli-kerk" nu „Silo-kerk" ging heten? 

Bij de jongste restauratie is de voorgevel in lichte kleuren over
geschilderd. Daardoor kan men ook het steentje niet duidelijk waar
nemen, dat - als men er voor staat met het gezicht naar de kerk -
geheel links in de m u u r zit, een paar meter hoog. 

Dit steentje draagt als opschrift: 

A. S. E. H O O F T 
VAN 

HUYSDUYNEN 
Ao 1821 

Het steentje zal aanvankelijk niet op die nogal ongebruikelijke 
plek gezeten hebben, maar bij de restauratie van 1848 aldaar 'in
gemetseld zijn. Wie was de eerste-steenlgger? Navraag bij i emand 
van zijn naam 7) had resultaat. Bedoeld was Aloysius Jordanus Eve-
ristus Hooft van Huysduynen, geboren te Utrecht 26 oktober 1812. 
Hij was later burgemeester van Schalkwijk en is in Le Havre over
leden. Zijn ouders waren de rentenier Justus Hendricus Hooft van 
Huysduynen, overleden te Utrecht 22 mei 1817 en Cornelia Beelling, 
overleden te Utrecht 9 mei 1822. Zij bezaten een groot vermogen. Ver
moedelijk hebben zij flink bijgedragen voor de bouw van de kerk 8), 
zodat h u n zoontje Aloysius de eerste steen van het nieuwe gebouw 
heeft mogen leggen. (Een oudere broer van Aloysius, geboren 1802, 
is naderhand pastoor te Eenmes geweest. Reeds op 25-jarige leeftijd 
gestorven, heeft men hem begraven voor het koor der r.k kerk te 
Wijk bij Duurstede, waar zijn grafsteen tot heden in het middenpad 
dichtbij de communiebank een opvallende plaats inneemt) . 

Aloysius j o r d a n u s Everistus (de letter S op het gevelsteentje moet 
een vergissing zijn), vestigde zich, komende uit Wijk bij Duurstede 
op 8 november 1836 te Schalkwijk 9). Bij koninklijk besluit van 
20 augustus 1838 werd hij burgemeester en secretaris van Schalkwijk. 
In 1850 zag hij zich eveneens benoemd tot burgemeester van T u i l en 
't Waal . Uit beide burgemeestersambten verleende de koning hem op 
27 juni 1852 eervol ontslag. Het secretariaat van Schalkwijk bleef hij 
vervullen tot zijn vertrek naar T e r Aar, 17 december 1856. A. J. E. 
Hooft van Huysduynen was gehuwd met E. van Amerongen, uit welke 
verbintenis te Schalkwijk vijf kinderen zijn geboren. 

Zo is dus de kerk aan de Herenstraat een niet onbelangrijke her-
7) De heer J. J. Hooft van Huysduynen te Velp, kleinzoon van de eerste-steen-

legger, die mij uitvoerig inlichtte. 
s) De Herenstraatkerk vergde aan bouwkosten een bedrag Aan ƒ 40.000,—, de be-

meubeling kostte ƒ 12.000,—. 
B) Deze en volgende mededelingen verstrekte burgemeester A. B. Haefkens van 

Schalkwijk mij. 
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inner ing aan de geschiedenis der rooms-katholieke kerk in haar sta
dia van zolderkeik, schuilkerk, paterskerk, parochiekerk. Gedurende 
twee en een halve eeuw heeft op deze plek de viering van het misoffer 
plaats gehad. T o t de b rand van 1956 wees het „alziend oog" in het 
voormalige koor nog terug naar de vroegere bestemming. 

Daarna zou het gebouw Silo bakermat worden van de moderne 
stadsevangelisatie, zoals de hervormde gemeente deze tegenwoordig 
kent. En op dit ogenblik is Silo als een echte baptistenkerk weer ge
heel in gebruik voor de evangelieprediking en de bediening der sa
cramenten. DE J. 

R E S T A U R A T I E S IN U T R E C H T . 

Aan een inwendige verbouwing van het huis Vismarkt 4 kon dank 
zij het Utrechts Monumentenfonds een restauratie van de voorgevel 
worden gekoppeld. Voeg- en schilderwerk is — resp. wordt vernieuwd 
en inplaats van de lelijke laat 19de eeuwse vensters op de eerste ver
dieping zijn kruiskozijnen aangebracht overeenkomstig de op de 
tweede verdieping nog aanwezige exemplaren. 

Blijkens het metselwerk van zij- en achtergevels is dit huis in 
hoofdzaak nog middeleeuws. T o t in de 17de eeuw moet het aan de 
voorzijde een houten topgevel hebben gehad, zo staat het al thans 
afgebeeld op een tekening van Saenredam ui t 1636 * ) . In de loop 
van de 17e eeuw zal men de huidige bakstenen voorgevel aangebracht 
hebben. O p alle 18de eeuwse tekeningen heeft het op beide verdie
pingen boven de onderpui met luifel kruiskozijnen; tegen het dak-
schild boven de rechte kroonlijst staat nog een later verdwenen dak
kapel. Of men bij het aanbrengen van de huidige gevel direct een 
rechte kroonlijst heeft aangebracht, of dat er eerst nog een top ge
weest is, kan niet meer worden nagegaan. Aan het feit dat het huis 
in de omgeving van Domtoren en stadhuis staat, is het te danken, 
dat het op zoveel oude afbeeldingen voorkomt. Zo vinden we het op 
tekeningen van Jan de Beyer (1736), F. van Bleyswijck (ca. 1760), J. 
Versteegh (ca. 1760), E. van Hardenberg (1782), E. Challis (ca. 1830) 
en J. Verheijen (ca. 1830) * ) , bovendien op twee schilderijen van 
P. G. Vert in (1867 en 1876) * * ) . I n 1830 wordt het met schuiframen 
op de eerste verdieping afgebeeld (waarin een laat 18de eeuwse 
roedenverdel ing) , door Vertin echter weer met kruiskozijnen, maar 
uit de opzet van zijn schilderijen blijkt wel, dat deze schilder histori
serend werkte. (De afbeelding van Challis is een staalgravure naar een 
schilderij van G. Jones) . 

O p enkele van de afbeeldingen ui t 1736, 1760 en 1830 is ook zicht
baar, da t er zich aan de achterzijde nog een middeleeuwse trapgevel 
(met ezelsruggen) bevond. Nadien moet de top gesloopt zijn en is ook 
hier een dakschild aangebracht boven een rechte goot. Een tekening 

*) Gemeente-archief Utrecht. 
**) Centraal Museum Utrecht. 
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