Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 In de Driehoek: een historisch tref centrum op mensenmaat Openstelling: een gebeurtenis in Utrechts cultureel leven Stellingen bij een proefschrift worden, als ze leukzijn, 'n keer in de krant afgedrukt om daarna teworden vergeten. Meestal terecht, soms onte-recht. Een van de zeldzame exemplaren die effectsorteerden, stond in mei 1979 afgedrukt in eenUtrechts proefschrift. Ze luidde als volgt: &quot;Dethans ontruimde parochiekerk van St.Gertrudisaan de Manahoek te Utrecht is de oudste en his-torisch meest belangrijke van de nog overgeble-ven schuilkerken in ons land, Zij dient dan ookmet zorg in stand te worden gehouden, c.q. ge-restaureerd&quot;,' Ons eigen Maandblad vestigde inde zomer van 1983 eveneens de aandacht op dedrie toen nog in bedrijf zijnde oud-katholiekekerkgebouwen in de stad, waarbij speciaal werdgewezen op het risico dat de oud-katholieke ka-thedraal aan het Willemsplantsoen toen liep.Daarbij werd opnieuw het lot verhaald van de ou-de

schuilkerk, toen inmiddels &quot;Gertrudiskapel&quot;genoemd, waarvan de redding en restauratie alop het programma stonden,^ Sindsdien is de&quot;St,Geerte in de Hoek&quot; niet meer uit de Utrecht-se aandacht en van de Utrechtse agenda wegge-weest. Op 2 december 1987 werd er een officieel be-zoek gebracht door de voorzitter van het Natio-naal Restauratiefonds, mr. Pieter van Vollenho-ven, samen met minister Brinkman en burge-meester Vos. Het eerste project dat met hulp vanhet Fonds zou worden uitgevoerd, zo werd diedag bekend gemaakt, was de restauratie van deoud-katholieke kathedraal en de ernaast gelegenschuilkerk. Intussen is de eerste restauratie in1989 voltooid. Daarna kon men aan de kapel be-ginnen.^ Het resultaat van enkele jaren hard enzorgvuldig vlerken kon onlangs in ogenschouwworden genomen. Op vrijdagmiddag 10 april 1992 was het zoverdat de Gertrudiskapel, met daaraan grenzend denieuwe ontmoetingsruimte &quot;In de Driehoek&quot;, ge- legen aan het

Willemsplantsoen IC, officieel konworden overgedragen en geopend. De gapende mond van de schout De opening werd verricht door de Commissarisvan de Koningin in de provincie Utrecht. Nu is hetvoor een auditorium dat staande met minder dantien toespraken (sommige heel kort) moet aanho-ren met zo vanzelfsprekend dat het voortdurendbij de les blijft, maar hooggestemde en vaak ge-hoorde Nederlandse begrippen als &quot;tolerantie&quot;en &quot;geestelijke vrijheid&quot; strelen het goed-vader-landse oor altijd weer, zonder dat men zich al teveel afvraagt of dat wel verdiend is. Hier raaktewat uit het zicht en uit het gehoor dat alleen alhet woord &quot;schuilkerk&quot; duidt op een situatie vanintolerantie en onvrijheid. De vroegere parochianen van St.Geerte moestener een veilig onderkomen zoeken omdat hun pa-rochiekerk hun in 1579 was afgenomen en deuitoefening van de katholieke godsdienst het jaarerop door de overheid werd verboden.De kanunnik Johannes Wachtelaar

(&quot;Vigilius&quot;,1583-1652), die ooit schreef dat alles wel meezou vallen als er &quot;in de gapende mond van deschout een kluitje van een paar duizend gulden&quot;zou vallen^ -de man werd later uit Utrecht ver-bannen- organiseerde zo'n onderkomen in deManahoek. Hij deed dat in het choraalhuis, de la-tere Aalmoezenierskamer, Manahoek 16 en 17.Na zijn vertrek kwam de scfiuilkerk tot stand ineen deel van een Mde-eeuwse kanunnikenwo-ning, het 6de huis claustraal van het kapittel vanSt.Marie. Dit moet zijn gebeurd rond 1640. Tegenhet einde van de eeuw kwamen de galerijen totstand, een constructie die nu dus 300 jaar oud is. Toneel van schisma Op de pastoorslijst van St.Geerte in de Hoek ko-men bekende namen uit de vaderlandse kerkge- 82
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Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 Broodnodige invulling Aan de bouw- en restauratiegeschiedenis zal inde Archeologische en Bouwhistorische Kroniek tezijner tijd ongetwijfeld royaal aandacht wordenbesteed. Hier zij vast vermeld dat de oorspronke-lijke 15 portretten van apostelen en evangelistenopnieuw onder de galerijen zijn aangebracht, endat de plafonds boven de galerijen de oude, zeerfraaie, decoratieve schilderingen laten zien. Ookde achterwand met de doopnis straalt weer in deluister van het begin. De functie van het nieuwe en gerestaureerdecomplex zal mettertijd veel breder worden dan debestemming van weleer. In zekere zin had het dieal in de jaren 1928-1970, toen in de ontruimdekerk het oud-katholiek museum was onderge-bracht. Toen kon men er de worgdoek van Cune-ra, de albe van Bernulfus en de hamer vanSt.Maarten bewonderen met heel de roomse re-liekenschat, die vanaf 1979 in Het Catharijnecon-vent te vinden zijn. Na 1970 werd het gebouw benut als repetitie-ruimte

van het conservatorium, tralningslokaalvoor yoga-klasjes en vele andere doeleinden.De opzet is thans dat de kapel en de aanpalenderuimten een functie krijgen In &quot;het maatschappe-lijke en culturele leven van Utrecht&quot;, zoals dat zofraai heet. De broodnodige invulling kan alleen Inde praktijk worden gegeven en gelukkig wordt ereen actief beleid gevoerd om een en ander teconcretiseren. Er is een professionele beheerderaangesteld, die de &quot;kapelzaal&quot; en de Beneden-,Midden- en Bovenzaal gaat exploiteren.Recepties, vergaderingen, concerten, zakelijke bij-eenkomsten, het kan er allemaal gebeuren. Destichting Restauratiefonds Gertrudiskapel kan deInkomsten ervan goed gebruiken.''Vastgesteld kan worden dat de stad een uniek,kleinschalig cultureel centrum rijker is geworden.Midden in het geraas van onnutte autobanen ende bluf van architectonische giganten is er, voorwie het weet te vinden, dit trefpunt op mensen-maat In de rust van de Mariahoek, waar elkesteen een

Utrechts en Nederlands verhaal te ver-tellen heeft. Ton H. M. van SchalkEv. Meijsterlaan 87, Utrecht Noten
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Restauratiefonds Gertrudiska-pel gaf tot en met maart 1992 een vijftal Nieuws-brieven uit over de vorderingen van de restauratie. Voor gebruik van de zalen vervoege men zichbij de beheerder: tel. 030-343307, b.g.g. 03406-64676. 85

