


Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 opvangen voor wie de afstand tot deze kerk te verwas^°). In elk geval wisten de zusters Nollen de preekstoelvan de Utrechtse kerkeraad dan wel van de fa. Boek-hoven te verwerven. Deze werd ingescheept en ineen koetshuis op het landgoed van Scholte opge-knapt. Daar er weinig belangstelling voor was, werdde preekstoel in het State Historical Museum in DesMoines (lowa) ondergebracht. Toen het Departmentof Archives als onderdeel van Central College werdingesteld, keerde de preekstoel naar deze plaats te-rug. In 1976, twee eeuwen na het uitroepen van de Onaf-hankelijkheid, werd het 200-jarig bestaan van de Ver-enigde Staten herdacht. In verband daarmee werdonder andere een replica van het eerste door ds.Scholte te Pella gestichte kerkje herbouwd. Aange-zien op de oorspronkelijke plaats thans huizen staan,gebeurde dit enkele straten verderop. Omdat men inde mening verkeerde, dat Scholte op de voormaligepreekstoel uit de Begijnekerk had gestaan,

kreeg dezeals enig oud stuk meubilair in dit geheel ,,nieuwe&quot;kerkje weer een bestemming. Zoals uit het voorgaan-de gebleken is echter ten onrechte. In werkelijkheidwas het ds. P. J. Oggel die, sinds 1849 aan de ge-meenten van Utrecht en Zeist verbonden, als eersteUtrechtse predikant deze preekstoel vele malen be-klom. In 1854 nam hij een beroep aan naar deHollands-Gereformeerde Gemeente te Grand Haven(Michigan), die hij tot 1 859 diende. Hierna was hij totaan zijn dood in 1 869 predikant van de ook al eerdergenoemde Reformed Church te Pella^'). Met dit alblijft het een aardig idee, dat deze preekstoel na onge-veer 83 jaar in Utrecht dienst te hebben gedaan, nueen Amerikaans kerkgebouw siert. sche Gereformeerde Kerk (dolerende) niet in de wegwilde staan^'). Nadat het jaar tevoren van kerkbouw-plannen in het zuidelijk deel van Utrecht tussenTolsteeg en de Westerhoek was afgezien, werd dekerk in 1 908 - het jaar dat mr. en mrs. Beard Utrechtbezochten - grondig gerestaureerd en met een

aan-bouw uitgebreid&quot;). Deze kerk was dus al evenzeervan later datum. Utrechtse preekstoel op transport naar Pella Later bezochten Sara en Hanna Nollen, kleindochtersuit het eerste huwelijk van Scholte met Sara MariaBrandt, en dochters van John Nollen en Sara JohannaSuzanna Scholte, Nederland'*). Mrs. M. Lautenbach,voormalig archivist van het Central College te Pella,meende zich te herinneren dat dit op het momentwas, dat juist met de sloop van de voormalige Begij-nekerk en de twee aangrenzende huizen (no's 40-44)werd begonnen. Dit zou betekenen dat het eind 1939was, aangezien de sloopvergunning op 1 1 augustus1939 aan de eigenaar, de firma drukkerij J. Beekho-ven door de gemeente werd afgegeven. Deze drukke-rij, die reeds in 1932 enkele panden aan deBreedstraat had opgekocht, kocht in mei 1 936 ook deBegijnekerk aan met de bedoeling deze voorlopig alsopslagplaats voor papier te gebruiken&quot;). In het gevaldat de dames Nollen toen in Nederland waren, zou depreekstoel

in het gebouw achtergelaten zijn, wat nietwaarschijnlijk lijkt. Het ligt meer voor de hand, dat hetbezoek van hen in 1937 plaats had, toen op 28 maart1 937 de laatste dienst in de Begijnekerk werd gehou-den. In plaats van dit kerkgebouw werd kort daarnaop 1 juli de Tuindorpkerk in Utrecht-Maartensdijk ingebruik genomen. Dit was een gevolg van de voort-gaande ontvolking van de binnenstad en de behoefteaan een kerk in de nieuwbouwwijk Tuindorp. Boven-dien kon de naburige Westerkerk de gemeenteleden H. J. Ph. G. Kaajan Binnenweg 25 2264 ML Leidschendam ' Dit artikel is gebaseerd op de in 1 978 door dr. C. Smits teHaren (Gn) met mrs. M. Lautenbach gevoerde correspon-dentie inzake de drie door mr. Robert B, Beard in 1908 inUtrecht gemaakte foto's. Bijzondere dank ben ik verschul-digd aan eerstgenoemde voor zijn op het concept van ditartikel geleverde commentaar. Noten 1.    Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Ne-derlands protestantisme (BLGNP) (red. D. Nauta e.a.),dl. II,

Kampen 1983, pp. 390-393. 2.    BLGNP, dl. II, pp. 431-433. 3.    BLGNP, dl. II, pp. 129-132. 4.    BLGNP, dl. I, Kampen 1978, pp. 270 272, 5.    Over de Afscheiding in het kort: H. Kaajan, De Afscheiding in Utrecht, in: Officieel Jaarboekje ten dienste derGereformeerde Kerk van Utrecht, 18e jrg. (1936), pp.5-14. G. Klaveren Pz., De Christelijke Afgescheiden Ge-meente en de eerste jaren van haar bestaan, in: f\/laand-blad van Oud-Utrecht, 14e jrg. nr. 2 (februari 1939), pp.20-23. A. Graafhuis, ,,Soli Deo Gloria&quot; - God alleen deeer. De Afscheidingsbeweging in de stad Utrecht, in:Maandblad Oud-Utrecht, 57e jrg. nr. 11 (november1984), pp. 169-174. Uitgebreid: C. Smits, De afschei-ding van 1834, dl. 4, Provincie Utrecht, Dordrecht1980, pp. 194-276. 6.    Zie voor afbeeldingen van de twee door Scholte in Pella 124






