
EEN KLOK LUIDDE  

Eerlijk gezegd: op zaterdagmiddag 1 december 1956 heb ik mij
zelf in de arm geknepen om te kunnen constateren dat ik niet 
droomde. Dit was op het moment toen ik de Geertebrug over wan
delde en, ziende door de Geertestraat, het kerkgebouw in 't vizier 
kreeg waarom het die middag ging. 

Belangrijker nog dan wat ik zien kon, was hetgeen er te horen 
viel: de doffe slag van een klok, die kennelijk het luiden een beetje 
had afgeleerd. Hoe lang is het geleden, dat de klok van de Geerte-
kerk de mensen opriep voor de godsdienstoefening? 

Overigens kon de klank van die moeizame klokkeslag mij nau
welijks verzadigen. Dit gebeier was op deze middag rijker dan de 
veelstemmige torenzang van welke kathedraal ook. Het gold als de 
bezegeling van het feit, dat de Geertekerk uit haar jarenlange staat 
van vernedering volledig opgericht is en nu ineens de eer geniet 
Utrechts gaafste oude kerk te zijn. Wanneer straks de toren
restauratie volooid is en de lichkronen en fraaie ramen gecom
pleteerd zijn, maar vooral wanneer het geregeld gebruik deze kerk 
opnieuw geadeld heeft, zal de Geertekerk een groter luister bezit
ten dan zij ooit had. 

W a n t deze kerk ging immers steeds door voor de onaanzien
lijkste van de stad ' ). Meermalen is zij getypeerd als een dorps 
restant in de Bisschopsstad, waarbij men dan wees op de landelijke 
aanblik van de toren. De laatste jaren hielp het verval van de om
ringende straatjes niet mee om aan de Geertekerk heerlijkheid toe 
te voegen. Maar het ellendigst was het kerkgebouw er zelf aan toe. 
Gij kent de beschrijvingen en de gruwelverhalen en gij herinnert 
u zich uit eigen aanschouwing misschien nog het best hoe verdrietig 
de situatie op het Geertekerkhof w a s 2 ) . 

Dit alles leek een illustratie van de geringe betekenis, die de 
Geertekerk had als monument. Maar men kan ook het onaanzien
lijke liefhebben. Dat is bij de Geertekerk duidelijk gebleken. Er 
'eefde bij veel Utrechtse mensen een diepe genegenheid voor de 
Geertekerk. Niet alleen omdat men altijd geneigd is om te komen 
voor het verdrukte — en was de Geertekerk in de laatste decennia 
niet iemand wier leven meer en meer in de knel is gekomen? — maar 
vooral omdat velen een persoonlijke band aan deze kerk be
waarden. 

!) Een voorbeeld. Ir. Daan Jansen wijdt in zijn ,,Oud-Utrecht. Stadsschoon en 
Monumenten", Amsterdam 1926, voor die dagen toch wel een aardig boekje over 
Utrecht, bij de beschrijving der parochiekerken welgeteld tien (sombere) regels 
aan de Geertekerk, terwijl hij op een „kerken-plattegrond" van Utrecht deze 
kerk niet aanduidt. 

-) W. Graadt van Roggen zegt reeds in de „Geïllustreerde Gids van Utrecht en 
omstreken", Utrecht z.j. (1928) over het Geertekerkhof: , , . . . . als geheel heeft dit 
stadsbeeld iets droef-aandoenlijks: la vie qui s'éloigne " (p. 58). 



Ik heb behalve de openingssamenkomst op 1 december ook de 
eerste doopdienst op zondag 23 december mogen meemaken. Al
vorens de predikant, ds. N. van Gelder, aan een aantal kinderen 
het sacrament toediende, herinnerde hij eraan, hoe de Geertekerk 
vanouds in Utrecht als doopkerk bekend stond. In de laatste eeuw 
van haar dienst als bedehuis voor de hervormde gemeente, werden 
hier de speciale doopbeurten gehouden, zodat er in de Geertekerk 
méér kinderen gedoopt zijn dan in de andere oude kerken van 
Utrecht. Toen de restauratieplannen bekend werden hebben velen 
een steentje willen bijdragen voor de verwezenlijking van de plan
nen omdat zij in de Geertekerk waren gedoopt. 

Ook als kinderkerk, dat wil zeggen als kerkgebouw waarin gods
dienstoefeningen voor kinderen werden belegd, heeft de Geerte
kerk populariteit verworven. Vele oudere Utrechters herinneren 
zich op dit moment nog de preken van dominee Jonker, die de zeld
zame gave bezat om een kerk vol kinderen tot luisteren te 
dwingen 3 ) . 

De ontluistering van de Geertekerk is eigenlijk al begonnen in 
de dagen van de beeldenstorm. Nadat deze kerk het eerst en het 
ergst door de beeldstormers was aangetast, heeft zij haar oorspron
kelijke luister verloren. Daarmee is niet gezegd, dat de Geertekerk 
haar '»vaarde als ,,huis van God" finaal kwijt was. De reforma
torische eredienst heeft zich eeuwenlang binnen deze ruimte kun
nen uitleven, zonder dat het karakter van het kerkgebouw wezen
lijk werd aangetast. 

Om dit te beseffen, moet men eens goed in zich opnemen de sfeer 
van Bosbooms schilderij „Avondmaalsviering in de Geertekerk". 
In dit schilderstuk van omstreeks 1840 komt iets tot uiting van de 
eigen schoonheid, die de protestantse eredienst in een middeleeuws 
kerkgebouw heeft — zelfs al staat het koor er leeg — mits aan de 
structuur van het bouwwerk geen schade is toegebracht. 

Die beschadiging heeft men voor de Geertekerk gereserveerd tot 
1860. De slachtoffers van de watersnood te Veenendaal in 1855, 
die in de Geertekerk gehuisvest werden, waren er de oorzaak van, 
dat in laatstgenoemd jaar verschillende afbeeldingen van het in
terieur der kerk zijn gemaakt4) . De verbouwing van 1860 vernie
tigde radicaal de schoonheid, die de reeds in verval zijnde kerk 
destijds nog had. Feitelijk was het zo, dat in de bestaande kerk
ruimte een smakeloze kerkzaal werd gesticht. Het orgel boven de 
kansel maakte de blik in het koor onmogelijk, de zijbeuken werden 
aan het oog onttrokken doordat men de ruimte tussen de pilaren 
toemuurde, enzovoort. 

3) G. J. A. Jonke r , 1864—1924, h e r v o r m d p r e d i k a n t te U t r ech t seder t 1901. 
4) Te r h e r i nne r i n g aan het verblijf de r V e e n e n d a l e r s in de G e e r t e k e r k schonken 

ove rhe id en burger i j van Veenendaa l in 1955 een k o p e r e n k a a r s e n k r o o n voor de 
k e r k ; deze kroon , in he t koor gehangen , zorgde op 1 d e c e m b e r voor de feestelijke 
ve r l i ch t ing . 
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Maar ook deze vernielingen aan het oude godshuis vermochten 
de liefde voor het gebouw niet te doven. Nadat de kerk in 1930 
ongebruikt bleef staan, ging het tal van stadgenoten aan het hart, 
dat de kerk geleidelijk aan werd leeggehaald; het orgel verhuisde 
naar de Julianakerk, doophek en psalmborden kwamen in de 
Oranjekerk terecht, de preekstoel, jarenlang in de Buurkerk opge
slagen, kreeg enkele jaren geleden in de Janskerk een plaats. 

Zo vaak bij slopingsgeruchten de Geertekerk in het nieuws ver
zeild raakte, bleek hoezeer de liefde voor dit gebouw levend was 
gebleven. Dan kwam ook vast te staan, dat in alle lagen van de 
bevolking mensen gevonden werden, die warm liepen voor de 
Geertekerk. Simpele lieden, die het niet verder brachten dan een 
ietwat onbeholpen ingezonden stukje in de krant, maar evengoed 
de categorie, belichaamd in het comité-prof. Hulst". Dit heeft er 
toe geleid, dat tot tweemaal toe het slopen van de kerk werd voor
komen 5 ). 

"Wat was het toch, dat de mensen bewoog om voor de Geerte
kerk in de bres te springen? Ik maak mij sterk, dat men voor de 
Janskerk, die jaren terug ook een moment door het afbraakspook 
bedreigd is, zo'n energie niet had getoond, indien ook hier vijfen
twintig jaar achtereen de moker voor het grijpen was geweest. Het 
is een feit, dat de vier oude parochiekerken van Utrecht een grote 
populariteit hebben gehouden, ook na de reformatie, terwijl de ka
pittelkerken en evenzeer de vroegere kloosterkerken nooit de waar
dering hebben gekregen, die de echte volkskerken bezaten. De 
Mariakerk, hoe belangrijk als monument van de romaanse bouw
kunst, heeft het niet uitgehouuden, maar de Geertekerk, als bouw
werk van ondergeschikte betekenis, moest tot elke prijs behouden 
blijven. . . . Komt het ook omdat de parochiekerken meer dan de 
kapittelkerken een blijvend stempel op de omgeving hebben ge
drukt? Sloping van die gebouwen zou het hart wegnemen uit de 
volkswijken, temidden waarvan zij staan. W a t is ,,wijk C" zonder 
de Jacobikerk, de Steenweg zonder de Buurkerk, de omgeving der 
Twijnstraat zonder de Klaaskerk, het Geertekerkhof zonder de — 
geheel vrijstaande — Geertekerk? Gezien deze verknochtheid van 
de burgerij aan de oude parochiekerken, zou een sloping dé mensen 
veel meer in het hart geraakt hebben dan bij voorbeeld de afbraak 
van de Janskerk. 

Voor de Geertekerk spelen deze factoren een rol. Maar er komt 
nog iets bij. In Utrecht met zijn talrijke „beroemde" kerken is de 
aanwezigheid van een nimmer geprezen maar toch onvervalste mid
deleeuwse kerk een verademing voor hen, die zich niet laten leiden 

'"') In 1940 en 1953. Ook in de vorige eeuw waren er afbraakplannen. Zie A. van 
Hulzen „Utrecht, de geschiedenis en de oude bouwwerken" (Heemschutserie), 
Amsterdam 1944, p. 67. 



door exclamaties in touristengidsen, maar ,,met eigen ogen" de stad 
hebben ontdekt. En dit zijn dan vooral de Utrechters zelf. 

Zo biecht Geurt Brinkgreve, in zijn zo bekend geworden al
armerend artikel over de Geertekerk 6 ) , dit op: „Als schooljongen 
ben ik er vaak langs gekomen. De Catharijnesingel was een omweg 
maar een fijne wandeling, vol kastanjes en andere attracties. Daar
van was de Geertekerk er één. Waaraan dat lag, is me achteraf 
niet duidelijk. Andere oude gebouwen in Utrecht geven meer stof 
voor de verbeelding van een kind. Daar was de Domtoren, waar
over het verhaal van Jan van den Doem verteld werd, de- Buurkerk 
met de in de zware torenstomp vastgemetselde stenen kanons
kogels, de Klaaskerk met het tinkelende carillon en de reusachtige 
klimopboom die door de galmgaten naar binnen groeide. Toch heeft 
de Geertekerk een aparte plaats in mijn herinnering. Misschien om
dat het er zo stil was op het pleintje met de grote hardstenen pomp, 
en zo besloten tussen de lage vervallen huisjes. Er was een stem
ming van rustige landelijkheid, anders dan op de overige pleinen 
van de stad." 

In dezelfde lijn ligt de verklaring van de liefde voor de Geerte
kerk bij veie andere Utrechters. Waarbij ik nog iets anders voeg, 
dat speciaal geldt voor een groot deel van de orthodox-protestantse 
bevolking. Dat zit in de boeken van H. J. van Lummel7) , de be
kende trilogie De Smidsgezel, De Bijlhouwer, De Hppmansvrouw 
van Utrecht, in het midden van de vorige eeuw voor het eerst 
verschenen en sindsdien vele malen herdrukt. Van Lummel laat zijn 
boeken in hoofdzaak spelen rond de Geertekerk en dit bedehuis 
heeft met name in De Bijlhouwer een belangrijke plaats. Van Lum
mels verhalen betreffen de periode 1560—1580. W i e ze nu leest, 
glimlacht over de naïef antipapistische tendenz in die boeken. Heeft 
dit misschien een rol gespeeld bij het verzet tegen de teruggave der 
kerk. aan het r.k. dekenaat? In ieder geval hebben deze boeken bij 
velen de liefde voor de Geertekerk gewekt en verstevigd 8 ) . 

Toch leek het alsof dit kostbare pand niet zou bestand zijn tegen 
de geest van de tijd, die alles wil opruimen wat geen rechtstreeks 
nut afwerpt. Het zou zeker misplaatst zijn om hier beschuldigingen 
te gaan uiten aan het adres van hen, die dit kerkgebouw in eigen
dom hadden. Laten wij ons liever gezamenlijk verbinden over de 
ongedachte wending, die er in het „leven" van de Geertekerk is 
gekomen. Wie had dit vier jaar geleden durven vermoeden? 

Prof. Hulst verklaarde in de persconferentie van het comité uit 

6) Elseviers Weekblad , 6 d e c e m b e r 1952. 
7) Hendr ik J a n v a n L u m m e l , 1815—187T, hoofdonderwi jzer van de 4e d iaconie

school, Spr ingweg te U t r e c h t . 
8) Men her leze in „De B i j lhouwer" de koste(r)l i jke lo fspraak van Ger r i t Hoen 

op zijn ke rk , in de o c h t e n d v a n 24 augus tus 1566. 's Middags ve rn i e lden de beeld-
s to rmers rad icaa l he t i n t e r i e u r der G e e r t e k e r k . 



de burgerij, dat zich het lot der Geertekerk had aangetrokken 
(17 december 1952), dat men— mocht een nieuwe aanval op het 
bestaan der Geertekerk worden gedaan —zou trachten ,,de ruïne 
van de bezitters te kopen, haar voor sloping te behoeden en des
noods aan het nageslacht te overhandigen onder het motto: Die na 
ons komen, zijn sterker dan wij". Het bleek, dat deze „nakomelin
gen" op dat moment reeds achter de deur stonden, al is er nog een 
benauwd jaartje gevolgd. De remonstrantse gemeente verwierf op 
24 juni 1954 de totaal vervallen kerk in eigendom. Een week later 
begon de herbouw. 

Het lelijke jonge eendje van vroeger blijkt nu een prachtige 
blanke zwaan te zijn. Al heeft men ook de herbouw van de kerk op 
de voet gevolgd, het blijft een amper te verwerken vreugde om de 
kerk in haar herstelde staat te zien. ,.Toen . . . waren wij als de
genen, die dromen" (Psalm 126:1 , vertaling Ned. Bijbelgenoot
schap). 

Gij begrijpt nu waarom ik mijzelf op 1 december in de arm heb 
geknepen op het horen van klokgelui uit de toren der Geertekerk. 
Ik denk dat wel meer stadgenoten dit hebben gedaan. Een bemoe
diging als deze heeft men af en toe hard nodig. Het is dus toch niet 
zo, dat allen die knielen voor ,,nuttigheidsafgoden" altijd gehoor 
vindden voor de offeranden, die zij op de altaren dezer goden leg
gen. Het ging immers tegen de geest van de tijd in ,,om voor deze 
bouwval nog een cent uit te geven." 

Welnu, er staat vandaag in Utrecht méér op het spel! Daarom is 
1 december 1956 een belangrijke datum in de geschiedenis van het 
oude Utrecht. Moge het klokgebeier uit de Geertetoren velen tot 
bezinning roepen. DE J. 

EEN LANGVERWACHTE PUBLICATIE : 

DE GEÏLLUSTREERDE BESCHRIJVING V A N 
UTRECHTS MONUMENTEN. 

In de reeks „De Nederlandse monumenten van geschiedenis en 
kunst" waarvan reeds vele, eerder gereed gekomen delen ver
schenen zijn, is nu eindelijk, tot vreugde van allen, aan wie de mo
numenten van stad en gewest ter harte gaan, ook Utrecht aan de 
beurt gekomen. 

De serie wordt uitgegeven door de Rijkscommissie voor de mo
numentenbeschrijving en het nu verschijnende deel II zal de pro
vincie Utrecht bevatten. Het eerste stuk daarvan behandelt de 


