
Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 De Engelse kerk in Utrecht De stichting en geschiedenis van Holy Trinity Church Utrecht Eerste steenlegging van de Engelse Kerk aan het Van Limburg Stirumplein, november 1911 Alle foto's bij dit artikel: Archief Holy Trinity Church, Utrecht Britse spoorwegarbeiders, gouvernantes, welgestelde Engels-Nederlandse echtpa-ren, studenten, hedendaagse contract-arbeiders: de Anglicaanse gemeenschap enkerk in Utrecht heeft in de loop van haar geschiedenis vele verschillende leden ge-trokken. De afgelopen 90 jaar vormde de Holy Trinity Church, gebouwd op initia-tiefvan de echtparen Bingham en Twiss, het middelpunt van de gemeente die nuvoor ruim een derde uit Nederlanders bestaat. voor het calvinisme. Deze ge-meenschap stichtte in 1622 deEngelse en Schotse kerk en slootzich aan bij de Nederlands Her-vormde Kerk. Zij koos haar eigenvoorgangers waarvan de benoe-ming goedgekeurd moest wor-den door de Staten-Generaal.Deze gemeenschap zou door deeeuwen heen een vrij onafhan-kelijke koers innemen ten op-zichte van de Anglicaanse kerkin het moederland.Van 1622 tot i8n kwamen de le-den van deze gemeenschap bij-een in de Pieterskerk, St. Cathari-nakerk, en tenslotte de Maria-kerk. Met de Franse bezettingvan 1799 tot 1813 en de sloop vande Mariakerk in i8i6

kwam degemeenschap uiteindelijk zon-der voorganger en kerkgebouw Arnolo Rietveld In de 15e eeuw was er al sprakevan een Britse migrantenge-meenschap in Utrecht. In 1463kregen Britse kooplieden toe-stemming van het stadsbestuurom handel te drijven in de stadUtrecht. Over het geestelijk le-ven van deze gemeenschap isbekend dat zij waarschijnlijk eeneigen kapel en een eigen pries-ter had in een van de Utrechtse kerken. In 1532 scheidde deEngelse Kerk zich definitief afvan Rome en werd een staats-kerk, de Anglicaanse kerk. Tochzou de Anglicaanse kerk pasvanaf einde 17e eeuw enige voetaan de grond krijgen in Utrecht.De Britse gemeenschap bestondtijdens de 80-jarige oorloggedeeltelijk uit Schotse huursol-daten die wantrouwig stondentegenover de Engelse staatskerken veel sympathie koesterden 182 vereniging Oud'Utrecht december 2003







Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 pen, afgezien van een bestor-ming van de pastorie door Duitsesoldaten die diezelfde dag devoordeur met een handgranaathadden opgeblazen uit woedeover het uitsteken van de Engel-se vlag. Comtnon Worship Al voor de Tweede Wereldoorlogfungeerde de Engelse kerk voorUtrechtse scholieren als officieustaleninstituut. Leerlingen van caanse gemeente naar de pasto-rie. De gemeente bestond des-tijds uit 28 leden, onder wie en-kele Britse vrouwen die met Ne-derlanders getrouwd waren. Pro-fessor de Vrijer trok zich het lotvan deze gemeente zo aan dathij voorganger werd. Eind 1944hielden de leden zich vooral be-zig met de inzameling van gelden voedsel voor de Britse krijgs-gevangenen die na de slag omArnhem in de Utrechtse zieken- burg te heroveren op de Duitseluchtlandingstroepen.De weduwe Twiss-Aubin had tij-delijk de wijk moeten nemennaar de pastorie van de kerk, na-dat zij door de Nederlandse mili-taire autoriteiten was gesom-meerd haar huis bij het stadsver-dedigingswerk Criftensteyn aande Utrechtseweg te verlaten. Nade Duitse inval in 1940 werd dekerkgebouwen gesloten, maardoor toedoen van Twiss-Aubinbleven ze behouden voor de An-glicaanse gemeente. Zij verze-kerde protectie door het Ameri-kaanse consulaat en liet de pas-torie bewonen

door dr. Paul S.Breuning van de Utrechtse uni-versiteitsbibliotheek en diens ge-zin. Op 9 oktober 1940 stierf JaneTwiss-Aubin. De avondwake ende uitvaartdienst werden gehou-den in de kerkgebouwen: deUnion Jack en de Order of the Bri-tish Empire sierden haar kist.Voorganger was professor M.J.A.de Vrijer (1881-1969), hoofd vande theologische faculteit van deUtrechtse universiteit.Na de dood van Twiss-Aubineindigde de actieve betrokken-heid van Twiss Ouarles vanUfford bij de Anglicaanse ge-meente. Hij maakte deel uit vande landelijke verzetsorganisatiede Ordedienst en werd plaatse-lijk commandant van het gewestUtrecht. Op 28 augustus 1941pakten de Duitsers hem inUtrecht op en op 3 mei 1942werd hij gefusilleerd in het con-centratiekamp Sachsenhausen.Het gezin Breuning moest hetkerkgebouw verhuren aan de Ge-reformeerde Kerk in HersteldVerband, omdat anders de bezet-ters de gebouwen dreigden in tenemen. Het gezin verplaatstedaarop de diensten van de Angli- huizen verpleegd werden. Hetgezin Breuning toonde grotemoed door twee ontsnapte Brit-se krijgsgevangenen enigemaanden te laten onderduikenin de pastorie. Toen eenheden van het Reco-naissance Regiment van de 49eBritse West Riding Division op 7mei 1945 Utrecht bevrijdden,troffen zij tot hun verbazing

eenAnglicaanse gemeente aan. Dekerkgebouwen hadden in de oor-log geen grote schade opgelo- het Utrechtse Gymnasium wer-den door hun leraar naar de zon-dagsdiensten gestuurd om het'echte' Engels te horen praten.Na de oorlog sloten meer enmeer Nederlanders zich bij deAnglicaanse gemeente aan, vaakomdat ze veel sympathie haddenvoor de liturgie en de Engelsekoortraditie binnen de Angli-caanse kerk. Die bleef echtervooral een belangrijk ontmoe-tingspunt en plaats van cultureleevenementen voor de Britse ge- Interieurgezien vanafhetiioor,ca.l920 185 % vereniging Oud-Utrecht december 2003




