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Voorwoord          

 

De herbestemming van Nederlandse kerkgebouwen is een actueel onderwerp. Hoe 

moet worden omgegaan met dit gebouwd religieus erfgoed? Gedurende de drie 

maanden waarin ik deze scriptie heb geschreven, is het me opgevallen dat het lastig is 

de media-aandacht voor de herbestemmingsproblematiek niet op te merken. Deze 

aandacht is naar mijn idee gegrond: door het afnemende kerkbezoek van de 

Nederlandse bevolking groeit het aantal afgestoten kerkgebouwen sterk.  

 Iedereen kent het beeld van de boven de daken uitstekende kerktoren die van 

kilometers afstand te herkennen is. Naast vertrouwd oriëntatiepunt in het landschap is 

het kerkgebouw een rijke bron van historie. Kerken roepen een waardevolle 

‘historische sensatie’ op, om met de woorden van Johan Huizinga te spreken. Mede 

om die reden zouden leegstaande kerkgebouwen niet aan hun lot mogen worden 

overgelaten. Op een doordachte manier dient men zorg te dragen voor de toekomst 

van dit erfgoed. 

Zelf geloof ik niet in God, maar wel in kerkgebouwen. Met dat uitgangspunt 

heb ik deze scriptie geschreven. Zonder hulp van een aantal mensen zou dit echter niet 

mogelijk zijn geweest. Graag zou ik dan ook een woord van dank naar hen uit willen 

spreken. 

Ten eerste gaat mijn dank uit naar Erik Nijhof en Hendrik Henrichs voor de 

begeleiding tijdens het schrijven van deze scriptie en voor het leerzame en 

inspiratievolle jaar. Ten tweede ben ik de mensen in mijn nabije omgeving eeuwig 

dankbaar voor hun hulp en geduld. Tot slot gaat al mijn dank uit naar mijn ouders die 

het volgen en afronden van deze studie mogelijk hebben gemaakt. 

 

Voor u ligt mijn masterscriptie die ik ter afronding van de master Cultureel erfgoed 

aan de Universiteit Utrecht geschreven heb. Veel leesplezier. 

 

 

 

Rosa Bilkes 

Utrecht, augustus 2010  
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Samenvatting          

 

Sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw doet zich in Nederland een duidelijke trend 

van ontkerkelijking voor. Onder meer met sloop en herbestemming heeft men de 

gevolgen daarvan het hoofd geboden. Niet altijd werd zorgvuldig omgegaan met dit 

belangrijke gebouwd religieus erfgoed. 

 In hoeverre biedt herbestemming een geschikte oplossing voor het bedreigde 

gebouwd religieus erfgoed in Nederland? Dat is de vraag die in dit scriptieonderzoek 

centraal staat. Aan de hand van deelvragen wordt gekeken naar de historische context, 

naar de verschillende betekenissen die een kerkgebouw kan hebben, naar 

herbestemmingsdilemma’s, naar praktijkvoorbeelden en naar actuele 

maatschappelijke opvattingen op het gebied van de herbestemmingsproblematiek. 

 De opzet is drieledig. Ten eerste is aan de hand van een uitgebreide 

literatuurstudie een historisch en theoretisch kader gevormd waarbinnen de 

problematiek van gebouwd religieus erfgoed en herbestemming is geplaatst. Ten 

tweede zijn drie casestudies gemaakt op basis van interviews en bronnenonderzoek, 

waarbij het herbestemmingsproces van drie Utrechtse kerken onder de loep is 

genomen. Tot slot is aandacht besteed aan de maatschappelijke opvattingen omtrent 

de herbestemmingsproblematiek, zoals deze werden aangetroffen in (kranten)artikelen 

en beleidsnota’s.  

Op grond van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat de nadelen van 

herbestemming niet opwegen tegen de voordelen. Uitgaande van de functies en 

betekenissen van een kerkgebouw, kan gezegd worden dat herbestemming de juiste 

oplossing biedt voor het bedreigde religieus erfgoed. Toch blijkt dat er meer sturing 

nodig is vanuit overkoepelend beleid. Ook valt er nog veel winst te behalen op het 

vlak van besluitvorming, waardoor meer draagvlak voor herbestemming kan ontstaan. 



 5 

Inleiding           

 

Kerken, kathedralen, tempels en moskeeën: bij welke toerist maakt het bezoek aan 

een geloofshuis geen onderdeel uit van zijn of haar programma? De meeste mensen 

bezichtigen dan ook wel één of meerdere kerken tijdens hun vakantie in binnen- of 

buitenland. Deze gebouwen bieden hun immers ‘toegang’ tot de plaatselijke cultuur 

en – tijdelijk – tot eeuwenoude religieuze tradities. 

 Kerken vervullen in eerste instantie een religieuze en maatschappelijke 

functie. Daarnaast dienen deze gebouwen ook als baken voor velen. Is het niet de kerk 

die een onmisbaar onderdeel vormt van het vertrouwde dorps- en stadgezicht? Het 

beeld van een boven de daken uitstekende spitse toren is ons allen welbekend. En met 

het kerkgebouw als middelpunt in een bebouwde omgeving weet een ieder zijn positie 

te bepalen en zijn weg te vinden richting centrum. Kerkgebouwen zijn dus in 

meerdere opzichten niet weg te denken uit de stedelijke en dorpsstructuur. 

 De afgelopen decennia is er echter een grote druk komen te staan op de 

kerkbesturen. Zo populair als de kerk ooit was, zo in het nauw gedreven zijn de 

kerkgenootschappen tegenwoordig. Met de sterk teruglopende aantallen kerkgangers, 

zijn veel van de gebouwen leeg komen te staan. Als gevolg hiervan is ook de 

toekomst van dit onroerend religieus erfgoed alles behalve zeker. In Nederland zijn de 

afgelopen decennia al tientallen kerken en kloosters gesloopt omdat het kerkelijk 

bestuur de nodige financiën voor restauratie en dagelijks beheer niet meer kon 

opbrengen.  

Toch is er een lichtpuntje aan de horizon: steeds vaker wordt ook overgegaan 

tot herbestemming van een gebouw. Hoewel de meeste betrokkenen de voorkeur 

geven aan het behoud van de oorspronkelijke religieuze functie van de kerk, zullen 

ook zij in veel gevallen – mogelijk noodgedwongen – tevreden zijn met deze 

oplossing. Het gebouw blijft bestaan, maar vervult een nieuwe functie. Dit is wellicht 

een laatste redmiddel waarmee het erfgoed – hoewel gedeeltelijk ontdaan van zijn 

authenticiteit – bewaard blijft voor het nageslacht. 

In de loop der jaren hebben al vele kerkgebouwen een nieuwe bestemming 

gekregen, de één meer voor de hand liggend en geschikter dan de ander. De overname 

door een museum of boekwinkel is voor een kerkbestuur en -gemeente over het 

algemeen acceptabel. Een bestemming als casino of poptempel ligt daarentegen een 
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stuk gevoeliger voor alle betrokken partijen, ook voor omwonenden. Tevens doet zich 

de situatie voor waarbij de kerk wordt overgenomen door een andere religieuze 

gemeenschap. Enerzijds is dit niets nieuws onder de zon. De christelijke kerk kent 

immers een lange geschiedenis met al dan niet gedwongen overdracht van 

protestantse naar rooms-katholieke kerk en omgekeerd, zelfs tussen islam en 

christendom zijn uitwisselingen van godshuizen voorgekomen. Al eeuwenlang 

wisselen kerken van religieuze bestemming. Een klassiek voorbeeld als de Haya 

Sophia getuigt hiervan, maar ook valt te denken aan de tijd van de Reformatie, toen 

het praktiseren van het rooms-katholieke geloof verboden of slechts mondjesmaat 

gedoogd werd. Veel rooms-katholieke kerken zijn sindsdien overgenomen door 

protestantse kerkbesturen. Anderzijds ligt een herbestemming van een kerk tot een 

moskee (tegenwoordig) moeilijker. Wellicht heeft dit te maken met de omstandigheid 

dat de aanzienlijke vertegenwoordiging van de islamitische cultuur in Nederland nog 

niet zo oud is. Waar kerken relatief gemakkelijk zijn en worden uitgewisseld tussen 

katholieke en protestantse gemeenschappen, kan de transformatie van een 

kerkgebouw in een moskee veel emoties losmaken. Terwijl het eigenlijk toch juist een 

mooie gedachte is dat een geloofshuis niet wordt neergehaald en definitief verdwijnt, 

maar een nieuwe religieuze functie krijgt?  

Nog geen twee jaar geleden stond heel Nederland in het teken van religieus 

erfgoed.1 In veel steden en dorpen werd de noodklok geluid. Het was vijf voor twaalf. 

Voor sommigen stond de klok zelfs op vijf over twaalf: te veel kerken en kloosters 

waren al gesloopt en nog meer zouden volgen. Er moest actie ondernomen worden 

voor het behoud van de religieuze overblijfselen uit het verleden. Men vond dat het 

(gebouwd) religieus erfgoed meer waardering verdiende.  

Met deze scriptie wil ik een bijdrage leveren aan de (v)erkenning van de 

hierboven geschetste problematiek. Kerken en kloosters kunnen tot de oudste 

gebouwen van Nederland worden gerekend.2 Het doel van dit scriptieonderzoek is om 

meer inzicht te geven in de omgang met deze oudste vorm van gebouwd erfgoed, 

waarbij de focus ligt op kerkgebouwen. De volgende vraagstelling is leidend binnen 

dit onderzoek:  

 

                                                 
1 2008 was het ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’. 
2 Koos Bosma (ed.), Bouwen in Nederland 600-2000 (Amsterdam 2007) 34. 
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In hoeverre biedt herbestemming een geschikte oplossing voor het bedreigde gebouwd 

religieus erfgoed in Nederland? 

 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van vier deelvragen die elk in een 

hoofdstuk worden behandeld:  

 

1. Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de bedreigde status van gebouwd 

religieus erfgoed?  

2. Welke functies en betekenissen kunnen aan een kerkgebouw – opgevat als 

gebouwd religieus erfgoed – worden toegeschreven? 

3. Welke argumenten pro en contra herbestemming ten behoeve van het behoud van 

het gebouwd religieus erfgoed kunnen worden onderscheiden? 

4. Welke actuele maatschappelijke opvattingen spelen op het gebied van de 

herbestemmingsproblematiek? En welke valkuilen bestaan er bij de omgang met 

gebouwd religieus erfgoed? 

 

Voor dit verkennende onderzoek is de volgende aanpak gekozen. Aan de hand van 

een uitgebreide literatuurstudie is een historisch en theoretisch kader gevormd 

waarbinnen de problematiek van gebouwd religieus erfgoed en herbestemming is 

geplaatst. Hierover wordt in de eerste drie hoofdstukken gerapporteerd, in de vorm 

van antwoorden op de eerste drie deelvragen. Naast deze literatuurstudie is een 

bescheiden empirisch onderzoek verricht. Aan de hand van interviews en 

bronnenonderzoek zijn drie casestudies gemaakt met betrekking tot herbestemde 

kerken in Utrecht3. Nagegaan is in hoeverre drie Utrechtse kerkgenootschappen 

verschillend zijn omgegaan met de herbestemming van hun kerkgebouw. Dit 

empirisch intermezzo wordt gepresenteerd in hoofdstuk 4. Tot slot is aan de hand van 

literatuur en (kranten)artikelen aandacht besteed aan de maatschappelijke opvattingen 

omtrent de herbestemmingsproblematiek. Hierover wordt in hoofdstuk 5 

gerapporteerd in de vorm van een antwoord op de vierde deelvraag. 

 

                                                 
3 Om twee redenen is gekozen voor Utrechtse kerken. Ten eerste is Utrecht één van de meest 
dichtbezaaide steden van Nederland als het gaat om kerken. Ten tweede is de keus voor Utrecht 
gevallen vanwege het praktische argument dat ik zelf woon en studeer in deze stad. De casestudies 
liggen dus letterlijk dicht bij huis.  
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Ter verantwoording van deze aanpak: het doel van dit scriptieonderzoek is een zo 

volledig mogelijke inventarisatie van alle pro’s en contra’s omtrent herbestemming. 

Naar mijn mening is een aanpak die zich beperkt tot een literatuurstudie alleen niet 

voldoende. Ook is aandacht wenselijk voor de feitelijke omgang van 

kerkgenootschappen (en andere belanghebbenden) met deze problematiek. In de 

herbestemmingspraktijk worden immers bestaande argumenten vóór en tegen getoetst 

en kunnen nieuwe argumenten vóór en tegen gegenereerd worden. Om die reden is ter 

aanvulling gekozen voor een klein empirisch onderzoek. De consequentie van deze 

keuze is geweest dat er minder ruimte was voor een meer diepgaande analyse van 

aangrenzende thematiek, gerelateerd aan bijvoorbeeld kerk- en/of 

architectuurgeschiedenis. Ook richt dit scriptieonderzoek zich niet op de 

internationale ervaringen met de herbestemmingsproblematiek. Er komt geen 

internationaal vergelijkingsmateriaal van herbestemmingspraktijken aan de orde dat 

mogelijk nieuwe gezichtspunten had kunnen opleveren voor de Nederlandse situatie. 

Verder ligt de nadruk niet op beleidsanalyse. Al deze genoemde punten vergen naar 

mijn mening aanvullend onderzoek. 

 Ten slotte is een praktische beperking van dit scriptieonderzoek 

vermeldenswaard. In de literatuurstudie wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan 

twee kerkelijke stromingen: de rooms-katholieke en de protestantse kerk (PKN). In 

het empirisch intermezzo (hoofdstuk 4) komen drie kerken uit drie verschillende  

denominaties aan de orde. Dit vraagt om een nadere toelichting. Om twee redenen is 

gekozen voor de behandeling van de twee hoofdstromingen in de literatuurstudie. Ten 

eerste omdat de meeste kerkgaande Nederlanders aangesloten zijn bij één van deze 

twee kerken. Zogezegd kunnen deze kerkgenootschappen dus als ‘hoofdstromingen’ 

binnen kerkelijk Nederland worden aangeduid. Ten tweede omdat de rooms-

katholieke en de protestantse kerk met elkaar verschillen wat betreft de betekenis die 

het kerkgebouw inneemt in hun leer. Waar een godshuis voor de eerstgenoemde 

denominatie een gewijde plaats is, gaan leden van de tweede stroming veel vrijer om 

met hun kerkgebouw. Gelet op deze variabele betekenisgeving valt mogelijk een 

verschil te verwachten in de omgang van de beide kerkelijke stromingen met hun 

gebouwd religieus erfgoed. 

In hoofdstuk 4 was in eerste instantie een vergelijking beoogd, waarbij 

meerdere herbestemde kerken van de twee hoofdstromingen zouden worden 

betrokken. Om praktische redenen was dit echter niet mogelijk. Om die reden is 
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uitgeweken naar een alternatieve aanpak. Naast een rooms-katholieke en een 

protestantse4 (hervormde) kerk komt ook een oud-katholieke kerk aan bod. Deze 

kerkelijke stroming scheidde zich in 1723 af van de rooms-katholieke kerk en staat 

sindsdien los van alle pauselijke verbanden. De oud-katholieke kerk kent een minder 

grootschalige organisatiestructuur dan de rooms-katholieke kerk. De drie 

praktijkvoorbeelden bieden een interessante kijk op de verschillen die bestaan tussen 

de denominaties in de wijze waarop zij omgaan met hun kerkelijk erfgoed. 

 

Dit scriptieonderzoek wordt afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen die de 

omgang betreffen van belanghebbenden met een aantal dilemma’s binnen de 

herbestemmingspraktijk.  

 

 

 

                                                 
4 In dit scriptieonderzoek worden de woorden ´hervormd´, ´protestants´ en ´PKN´ door elkaar gebruikt. 
De aanduiding ´hervormd´ kan gezien worden als onderdeel van het meer algemene ´protestants´, 
terwijl beide woorden vallen onder ´PKN´, dat wil zeggen: sinds 2004 toen de fusie tot Protestantse 
Kerk Nederland tot stand kwam. Ik heb wellicht niet in alle gevallen wat dit aangaat een dubbelzinnig 
woordgebruik (met gevaar van anachronisme) kunnen vermijden. 
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1. Ontkerkelijking in Nederland: 1960-2010    

 

Nederland werd aan het begin van de twintigste eeuw gedomineerd door 

(godsdienstige) subculturen die zich duidelijk van elkaar onderscheidden. Orthodox-

protestantse, katholieke, maar ook de niet-godsdienstige socialistische en liberale 

stromingen vormden elk hun eigen ‘zuil’. Binnen deze verticale verbanden werden 

onder meer omroepverenigingen, beroepsorganisaties en jeugdclubs opgezet. Van de 

winkel op de hoek tot politieke partijen: men kon leven met alleen gelijkdenkenden, 

zonder al te veel in aanraking te komen met mensen die er andere godsdienstige of 

wereldbeschouwelijke ideeën op na hielden.5 

Ontwikkelingen na de oorlog binnen katholiek verband leidden tot een nieuwe 

hoofdstroming waarin opnieuw werd gekeken naar de oudste christelijke teksten. 

Naast deze ‘herbronning’ aan katholieke zijde, stond ook het protestantse geloof niet 

stil. Rond 1950 heerste binnen deze kerkelijke stroming grote verdeeldheid. Pas in 

2004 kwam grotendeels een eind aan de verdeeldheid met de ‘Protestantse Kerk in 

Nederland’ (PKN), waarin hervormde, gereformeerde en lutherse kerken fuseerden.6 

Naast alle geschillen en vernieuwingen binnen kerkelijke kringen deed zich 

vanaf de jaren zestig echter nog een ontwikkeling voor van heel andere aard: 

secularisatie. Al voor de Tweede Wereldoorlog was er veel kritiek geleverd op het 

verzuilde systeem dat in grote mate de Nederlandse maatschappelijke verhoudingen 

bepaalde.7 In de jaren na de oorlog begon de verzuiling in haar voegen te kraken. Met 

de veranderende normen en waarden probeerden ook politici een meer moderne, op de 

toekomst gerichte houding aan te nemen. Het vertrouwde en stabiele zuilensysteem 

voldeed niet meer. Een groeiend aantal mensen – vooral de jonge generatie in de jaren 

zestig – voelde zich steeds minder verwant aan het geloof en de kerkelijke moraal.  

 

Met de gaten die daarbij in de buurten ontstonden en de wijze waarop die gaten 

werden opgevuld, was het duidelijk, ook voor wie er nooit over had nagedacht: het 

geloof en de kerk waren geen vanzelfsprekendheden meer die in het gezin en in de 

school en verder in de eigen zuil werden doorgegeven.8  

 

                                                 
5 James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995) 26. 
6 Ton van Schaik, Gebouwd op geloof (Amsterdam: Stichting open monumenten 2005) 116. 
7 Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 26. 
8 Van Schaik, Gebouwd op geloof, 116. 
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De leegloop van kerken vormde rond 1970 als het ware een trend die door een groot 

deel van de Nederlandse bevolking werd gevolgd.10 Dat er nog geen einde is gekomen 

aan dit proces van 

ontkerkelijking blijkt onder 

meer uit tabel 1. Het is zelfs zeer 

waarschijnlijk dat de trend zich 

de komende jaren voortzet en de 

kerkbesturen hun ledenaantallen 

nog meer zien slinken.11  

Naast de ontwikkelingen 

die de kerkgenootschappen in 

veertig jaar hebben doorgemaakt wat betreft hun aanhang, maakt de tabel ook 

duidelijk dat ruim driekwart van de mensen die aangesloten zijn bij een 

geloofsgemeenschap, behoort tot de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerk 

(PKN). Binnen kerkelijk Nederland kunnen deze denominaties zogezegd als 

hoofdstromingen worden aangeduid. Toch zijn het vooral deze twee ‘kerken’ – in 

tegenstelling tot andere geloofgemeenschappen – die in veertig jaar tijd veel van hun 

aanhang hebben verloren. Het percentage leden van de rooms-katholieke kerk en de 

PKN is in die periode zelfs gehalveerd.12 

 Het aantal mensen dat andere – kleinere – geloofsstromingen aanhangt is 

percentueel juist lichtelijk toegenomen. Dit kan voor een deel verklaard worden door 

de toestroom van islamitische migranten sinds de jaren zestig. Bij deze eerste 

migrantengolf is het niet gebleven. Door de aanwas van jongere generaties en verdere 

immigratie (als gevolg van gezinshereniging) is het aantal moslims de afgelopen 

decennia gestegen. Momenteel wordt geschat dat zo’n 6% van de Nederlandse 

bevolking het islamitische geloof aanhangt.13 Daarmee is de islam met ongeveer 

950.000 aanhangers naast de rooms-katholieke kerk en de PKN een relatief nieuwe 

                                                 
9 Ton Bernts, Gerard Dekker en Joep de Hart, God in Nederland 1996-2006 (Kampen 2007), 14. 
Volgens de auteurs van God in Nederland (het opinieonderzoek naar geloof en kerk waarin deze tabel 
is opgenomen) is bij het geven van dit cijferoverzicht dat veertig jaar behelst, rekening gehouden met 
de fusie van 2004 die leidde tot de PKN. 
10 Van Schaik, 118. 
11 Bernts, God in Nederland, 16-17. 
12 Ibidem, 15. 
13 Ibidem. 

Tabel 1. De samenstelling van de bevolking naar 

kerkelijke gezindte9 

 1966 1979 1996 2006 

RKK 35 29 21 16 

PKN 25 22 19 14 

Overige groeperingen 7 6 7 9 

Buitenkerkelijk 33 43 53 61 

Totaal 100 100 100 100% 
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grote religie in Nederland, wat duidelijke veranderingen met zich meebrengt in het 

religieuze landschap.14 

 Een meerderheid van de Nederlandse bevolking voelt zich verwant met het 

christendom. Dit betekent niet dat al deze mensen praktiserend christen zijn. Er 

kunnen twee vormen binnen het christelijk geloof onderscheiden worden: de 

kerkelijke en de culturele variant. De eerste vorm van verwantschap met het 

christendom is tevens de meest directe: vanuit de kerk georganiseerd en ruimte 

gevend aan de geloofsovertuiging. Binnen de culturele vorm zijn het vooral de op de 

christelijke leer geijkte maatschappelijke waarden die een gevoelsmatige verbintenis 

creëren tot dit geloof. In God in Nederland wordt gesteld dat de meeste Nederlanders 

zich verwant voelen met deze tweede, culturele vorm en dat het (traditionele) 

kerkelijke christendom in de afgelopen tijd veel leden heeft verloren, zonder dat er 

een andere dominante geloofsstroming voor in de plaats is gekomen.15  

 Wat betreft de plaats van de kerk in het Nederlandse (religieuze) landschap 

heeft de Nederlandse bevolking een duidelijke mening. In 1996 wou 85% van de 

Nederlanders de kerkgenootschappen behouden. Tien jaar later, in 2006 was dit 

percentage gedaald naar 78%.16 Daarnaast vindt bijna tweederde van de Nederlandse 

bevolking dat de overheid in iedere plaats de aanwezigheid van minstens één 

kerkgebouw moet garanderen. Financiële overheidssteun vindt een meerderheid van 

de ondervraagden niet gewenst, maar wel in geval van nood, als de toekomst van het 

kerkgebouw onzeker wordt. Deze houding kan mede verklaard worden door het 

gegeven dat “het kerkgebouw op zich een grote waarde vertegenwoordigt voor veel 

mensen, ook buiten het strikt religieuze gebruik. Het kerkgebouw is niet alleen een 

religieus baken, maar bijvoorbeeld ook een belangrijk symbool voor de identiteit van 

dorp of wijk.”17 Tevens kunnen kerken een sterke invloed hebben op het imago van 

gehele steden, die dit dan ook vaak gebruiken in hun stadspromotie naar 

(dag)toeristen toe.18 

 

 

 

                                                 
14 Bernts, 79. 
15 Ibidem, 68-69. 
16 Ibidem, 104. 
17 Ibidem, 108. 
18 C.L.F.M. de Vocht, Beleving van monumenten: een verslag van bevindingen (Nijmegen 1978) 27. 
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Tot besluit 

Uit het voorgaande blijkt dat de Nederlandse bevolking zich sinds de jaren zestig 

steeds minder betrokken voelt bij het christelijk geloof en liturgische vieringen. Die 

nieuwe levenshouding heeft een toenemende ontkerkelijking tot gevolg gehad en 

heeft daarmee ook indirect de toekomst van de kerkgebouwen op het spel gezet.  

 Heeft de kerk als sacraal instituut voor een groot deel van de Nederlandse 

bevolking haar bindende kracht verloren, voor de kerk als monumentaal gebouw geldt 

dat zeker niet. Uit het hierboven aangehaalde onderzoek blijkt dat er mogelijk breed 

draagvlak bestaat onder de Nederlandse bevolking voor behoud van kerkelijk erfgoed. 

Om hier meer zicht op te krijgen wordt in het volgende hoofdstuk eerst dieper ingaan 

op de functies en betekenissen van de kerk. 
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2. Religieus erfgoed       

 

Wat is een kerk eigenlijk? Welke functies en betekenissen heeft een kerk? Deze 

vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 

 

De leegloop van zowel katholieke als protestantse kerken zet steeds meer 

kerkbesturen aan de deuren van hun kerkgebouw te sluiten en samen te gaan met een 

andere parochie of gemeente. In de loop der tijd zijn al veel kerken gesloopt, maar 

ook wordt een steeds groter aantal herbestemd. “Van de 4200 kerkgebouwen in 

Nederland zullen er 1200 het komende decennium worden afgestoten. 3000 

kerkgebouwen blijven als kerk in gebruik, met toenemende exploitatielasten en, 

omgekeerd evenredig, vaak in afnemende bouwkundige staat”19, zo blijkt uit een 

inventarisatieonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de bisdommen van Haarlem 

en Rotterdam. In het rapport van dit onderzoek wordt ook aangetoond dat sinds 1970 

ruim negenhonderd kerkgebouwen zijn afgestoten door de verschillende 

geloofsgenootschappen, waarvan ongeveer een derde is gesloopt en tweederde is 

herbestemd.20 

 Van de 1200 af te stoten kerkgebouwen in de komende tien jaar zullen – als de 

trend van de afgelopen veertig jaar doorzet – mogelijk zo´n vierhonderd 

kerkgebouwen worden gesloopt. Dit gebeurt in eerste instantie niet op grond van 

overwegingen in het kader van erfgoedbeheer. In tegendeel, het gaat om voornamelijk 

zakelijke overwegingen in verband met een veelal ontoereikende exploitatie.  

 Het is voorstelbaar dat bij de sluiting, herbestemming of sloop van een kerk 

veel emoties loskomen, vooral aan de kant van direct betrokkenen zoals gemeente- of 

parochieleden, omwonenden en de kerkbesturen zelf. Daarnaast stellen historici al 

gauw de vraag of hier sprake is van enige vorm van onherstelbare cultuurvernietiging. 

Ter beantwoording van die vraag moet worden nagegaan welke betekenis gegeven 

kan worden aan gebouwd religieus erfgoed. 

 

 

                                                 
19 Inventarisatieonderzoek ‘Herbestemming kerken en kerklocaties; een inventarisatie vanaf 1970’, 
uitgevoerd in opdracht van de bisdommen van Haarlem en Rotterdam in samenwerking met 
Projectbureau Belvedere (2008) 9. 
20 Inventarisatieonderzoek ‘Herbestemming kerken en kerklocaties’, 25. 
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2.1. Sacrale functie: de kerk als godshuis 

Het beeld dat vaak wordt geschetst van het verzuilde leven in Nederland, is dat men 

kon opgroeien en sterven binnen de eigen kring, zonder al te veel in contact te komen 

met mensen van andere zuilen. Toch kan er niet gesproken worden van een ‘muur’ die 

elke zuil afscheidde van de wereld erbuiten. Men had wel degelijk oog voor wat er om 

zich heen afspeelde. Zo werd een kerkgebouw tijdens deze periode van verzuiling niet 

alleen door mensen van de bijbehorende geloofsgemeenschap maar ook door andere 

parochies en kerkgemeenten gezien als een bijzonder en betekenisvol gebouw.21  

Om welke betekenis gaat het dan en wat is eigenlijk een ‘kerk’? In het 

verleden hebben meerdere mensen zich deze vraag gesteld, zo blijkt uit verschillende 

bronnen. In een belangrijke bron, de Bijbel, staat niet expliciet genoemd wat een kerk 

is. Wel geeft de Heilige Schrift de boodschap mee “dat God zijn volk op aarde roept 

en verzamelt, zijn gelovigen wil ontvangen, bemoedigen, hun iets [wil] meegeven 

voor onderweg.”22 Deze eredienst of liturgie werd oorspronkelijk gehouden in de 

huizen van gemeenteleden. Al snel werden er echter speciale ruimtes voor gebouwd 

en veranderde het karakter van de omgeving waarin de eredienst werd gehouden van 

neutraal naar sacraal: een duidelijk afgebakende ruimte met eigen functie. 23  

Een commissie die rond het midden van de vorige eeuw benoemd is door de 

generale synode van de Nederlands Hervormde Kerk, karakteriseert de kerk als volgt: 

 

(...) het wezenlijke van het gehuisveste verwachten wij vooral in het interieur te leren 

kennen, de betekenis en de waarde van het gehuisveste ten opzichte van de 

omwonenden en de omgeving, ten opzichte van grotere gemeenschappen van dorp of 

stad, zal veelal het duidelijkst spreken uit het exterieur en uit de stedenbouwkundige 

ligging.24 

 

Deze omschrijving is van toepassing op gebouwen in het algemeen. Als het gaat om 

kerkbouw, is de sacrale functie en uitstraling echter (beeld)bepalend: 

 

                                                 
21 Jo Coenen, ‘Het kerkgebouw en zijn betekenis, op zoek naar elan’, in: Kees Doevendans en Gertjan 
van der Harst (ed.), Het kerkgebouw in het postindustriële landschap (Zoetermeer 2004) 177-184, 178. 
22 Hans Blankesteijn, Heilige huizen. Over het bouwen, inrichten en her-inrichten van een kerk 
(Zoetermeer 1998) 5. 
23 Blankesteijn, Heilige huizen, 5-6. 
24 Beginselen van kerkbouw, rapport uitgebracht aan de generale synode der Nederlandse Hervormde 
Kerk door de daartoe benoemde commissie (Den Haag 1954) 14. 
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Naar de mate waarin de geestelijke, vooral de boventijdelijke waarden van een 

bepaalde gemeenschap toenemen, zullen de architectonische vormen duidelijker 

boven het utilitaire en functionele uitstijgen, om tot zelfstandiger vertolking van de 

geestelijke betekenis van het gehuisveste te komen.25 

 

Hier volstaat de definitie van ‘kerkgebouw’ als “een zeer bijzondere, eigen wereld, 

ten behoeve van een gemeenschap met een zuiver geestelijke doelstelling. Het 

Latijnse ‘templum’ betekent ‘afgeperkte ruimte’”26, waarbinnen het geloof wordt 

uitgesproken en gepraktiseerd. Buiten de muren, of liever: met de buitenmuren draagt 

de kerk voornamelijk op symbolische wijze de functie van godshuis uit. Bovenstaande 

definitie geldt overigens niet in alle gevallen. Recente ontwikkelingen – maar 

overigens ook voorbeelden uit een verder verleden – laten zien dat kerkgebouwen ook 

andere functies, definities en posities kunnen krijgen. 

Hoewel het kerkgebouw volgens theoloog Paul Post misschien geen 

noodzakelijkheid is om samen te komen en het geloof te praktiseren, “is het voor de 

meesten bevorderlijk om (terug) te komen bij een – om in aansluiting bij de genius 

loci in Latijnse termen te spreken – locus van de hoogste genius” 27. De voornaamste 

taak van het kerkgebouw is dan ook te benoemen als ‘Huis van verbond’.28 Niet alleen 

in tijden van vrede, maar ook in tijden van oorlog en nood zochten mensen hun 

toevlucht in deze gebouwen, waarmee de functie soms ook veranderde in een meer 

praktisch ‘opvanghuis’. Zo kwamen het sacrale en profane wel erg dicht bij elkaar. 

Post noemt echter ook dat “dit spoor van functieverandering kan doorzetten en hoe, in 

zekere tegenstelling tot het oorspronkelijke profiel van het ‘Huis van verbond’, 

herbestemming en verbouwing kan uitmonden in vervreemding en ‘profanisering’”29.  

 De architectuur mag veelzeggend en tevens de voorwaarde zijn voor de sacrale 

uitstraling van een kerk. Of hiermee het heilige karakter van een kerkgebouw kan 

worden afgedwongen is echter de vraag. In vroeger tijden verhief de sacraliteit van 

een kerk het gebouw boven het wereldse en alledaagse leven. Volgens Post is de 

verhouding tussen profaan en sacraal veranderd: “Sacraliteit kan weliswaar gestuurd 

en gemanipuleerd worden, maar het is de vraag in hoeverre de sacraliteit van een 

                                                 
25 Beginselen van kerkbouw, 15. 
26 Ibidem, 16. 
27 Paul Post (ed.), Een ander huis. Kerkarchitectuur na 2000 (Baarn 1997) 59. 
28 Post, Een ander huis, 59. 
29 Ibidem, 60. 
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gebouw door zijn architectuur kan worden afgedwongen.”30 De functie van een 

kerkgebouw wordt bepaald door het gebruik ervan en kan dus erg verschillen. 

Volgens Post legt de oorspronkelijke sacrale bestemming van een kerk niet per 

definitie vast dat het gebouw altijd heilig zal zijn. “Een gebouw is niet sacraal omdat 

het als kerk gebouwd is en het er de uiterlijke kenmerken van heeft.” 31 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de kerk veel gemeen heeft met andere gebouwen, maar 

op één specifiek punt duidelijk afwijkt van de meer algemene architectuur: de sacrale 

functie die zich zowel in het interieur als het exterieur van het pand manifesteert. 

Zoals Post zegt, is de kerk niet alleen een ‘huis van verbond’ in vredestijd, maar ook 

in tijden van oorlog dient de kerk als opvanghuis en vervult het gebouw hiermee een 

profane functie. Volgens hem is er van de sacraliteit van een kerk als functie van haar 

architectuur alleen sprake wanneer het gebouw voor religieuze doeleinden wordt 

gebruikt: zonder gelovigen verliest de kerk haar sacrale uitstraling. Deze opvatting 

van Post biedt ruimte om na te denken over herbestemming.  

 

2.2. Materieel en immaterieel erfgoed 

Wat betreft de sacrale functie van een kerk valt een zinvol onderscheid te maken 

tussen het materiële en het immateriële aspect. De niet-tastbare, immateriële 

elementen zijn immers juist bij religieus erfgoed sterk aanwezig. Deze tweedeling is 

volgens historicus Kees Ribbens uiting van één van de dimensies waarin erfgoed zich 

kan manifesteren: vorm32. Ribbens omschrijft deze dimensie als “een verschuiving 

van het materiële (erfgoed) naar het ontastbare (erfdeel) zoals bloedverwantschap, 

taal, poëzie en muziek”33. Hieraan zou toegevoegd kunnen worden: ‘…en religie’. Het 

geloof is immers als immaterieel erfdeel één van de ideële fundamenten waarop onze 

(westerse) cultuur en samenleving is gebaseerd.  

 Terug naar de relatie tussen de sacrale functie van een kerk en de twee 

onderscheiden aspecten van de ‘vormdimensie’ van erfgoed. Een kerkgebouw is niet 

alleen een huis voor gelovigen en een ruimte voor de eredienst. De architectuur betreft 

slechts één kant van de medaille. Het christelijk geloof dat onlosmakelijk verbonden 
                                                 
30 Post, 37. 
31 Ibidem. 
32 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 
(Hilversum 2002) 32. Ribbens maakt bij erfgoed onderscheid tussen drie dimensies die zijn samen te 
vatten tot: kwaliteit, tijd en vorm.  
33 Ribbens, Een eigentijds verleden, 32. 
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is met het gebouw, als het ware verweven is met de ruimte en de sfeer in grote mate 

bepaalt, is misschien wel een nog belangrijker element van dit erfgoed dan het 

tastbare, architectonische deel. Alle materiële vormen die (in de kerk) aanwezig zijn, 

komen immers voort uit het niet-tastbare, namelijk: het christelijk gedachtegoed met 

alle bijbehorende tradities en rituelen. De sacrale functie van de kerk uit zich 

zogezegd in een stoffelijke en in een meer ideële en spirituele vorm. Zoals Albert van 

der Zeijden constateert, is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de twee typen 

erfgoed echter niet zonder problemen, aangezien er een wisselwerking kan bestaan 

tussen materieel en immaterieel erfgoed.34 

 Wat betreft de relatie tussen deze materiële en immateriële component bestaat 

er een duidelijk verschil tussen de protestantse en katholieke kerkgenootschappen. Zo 

hebben de Nederlandse bisschoppen in 2008 – het Jaar van het Religieus Erfgoed – 

het beleid ten aanzien van de toekomst van katholieke kerkgebouwen opnieuw 

vastgesteld. Hierin wordt bevestigd dat religieus erfgoed zowel een materiële als 

immateriële kant heeft. Bij de omgang met het (rooms-katholieke) kerkelijk erfgoed 

moet men dit dan ook blijven beseffen.35  

 

Nooit gaat het alleen maar om de kerkgebouwen: het gaat ook om de geestelijke en 

gelovige waarde. De kerk is niet zomaar een gebouw, maar een huis van God waar 

mensen samenkomen voor viering en gebed. Anders dan de protestantse kerken zijn 

de katholieke kerken permanent ‘gewijde en heilige plaatsen’ waar Christus 

sacramenteel aanwezig is.36  

 

Binnen de katholieke kerk staan het gebouw en de ornamenten in directe verbinding 

met het geloof: zij zijn immers gewijd voorafgaand aan het gebruik ervan. Deze kerk 

kent dan ook een heel arsenaal aan voorwerpen – van miskelk tot wierookvat – ten 

behoeve van de mis. Van dergelijke heilige plaatsen en objecten is bij de protestantse 

denominaties geen sprake. Sterker nog, de nadruk die in de katholieke kerk lag op 

sacrament en ornament, was in de zestiende eeuw zelfs één van de belangrijkste 

redenen van kritiek op en afsplitsing van de pauselijke kerk. Binnen protestantse 

                                                 
34 Albert van der Zeijden, Volkscultuur van en voor een breed publiek. Enkele theoretische premissen 
en conceptuele uitgangspunten (Utrecht 2004) 32. 
35 RKK. Katholiek Nederland, ‘Herbestemming van kerken moeten waardig en passend zijn’, 
http://www.katholieknederland.nl/rkkerk/media/persberichten/2008/detail_objectID677079.html (laatst 
gewijzigd: 26 september 2008) bezocht op 2 juli 2010.  
36 RKK, ‘Herbestemming van kerken moeten waardig en passend zijn’. 
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kerkgemeenten staan het gebouw en geloof veel meer op zichzelf dan bij rooms-

katholieke parochies.  

Het protestantse kerkgebouw is niet gewijd en de gemeenschap is dan ook 

meer onthecht van het gebouw. Deze houding wordt vooral duidelijk als er sprake is 

van de afstoting van een godshuis. Zo gaf Gert Bakker, gemeenteraadslid van de SGP 

in Kampen als volgt commentaar op de verkoop van de plaatselijke Doopsgezinde 

kerk:  

 

Als de kerkelijke gemeente het niet meer kan opbrengen en de kerk verliest haar 

functie, dan moet het een fatsoenlijke bestemming krijgen. Geen bordeel natuurlijk, 

dat geldt voor elk gebouw. Het gebouw moet je scheiden van de kerkelijke gemeente. 

Is de gemeente vertrokken, dan is het gewoon een stenen gebouw. Elke bestemming 

is dan in principe goed.37  

 

Een stenen gebouw tegenover een geheiligde ruimte: het sacrale karakter van een kerk 

is afhankelijk van verschillen in religieus gebruik en betekenisgeving. Een 

kerkgebouw verliest vanuit protestants perspectief wel, vanuit rooms-katholiek 

perspectief niet haar sacrale functie (en uitstraling) vanaf het moment dat het niet 

meer voor geloofsdoeleinden wordt gebruikt. Daarentegen lijkt de monumentaliteit 

van een kerk een langer leven te zijn beschoren, omdat zij los staat van dergelijk 

gebruik. 

  

2.3. Monumentale bouw en bron van geschiedenis  

Naast de (materiële en immateriële) functie van godshuis, hebben kerkgebouwen ook 

een meer algemene, monumentale functie. Kerken zijn per definitie monumenten38, 

gedenktekens die staan voor het herinneren, eren en laten voortleven van het (ontstaan 

van het) christendom. Het sacrale karakter van een kerkgebouw brengt in die zin 

tegelijk een monumentaal karakter met zich mee. Monumentaliteit kenmerkt zich in 

de eerste plaats door een ideëel aspect, waarmee wordt gedoeld op datgene wat het 

gebouw – het kerkgebouw in dit geval – letterlijk tot monument maakt: de herinnering 

aan de oorsprong van het christelijke geloof. 39 

                                                 
37 Justin Kroesen, Yme Kuiper en Pieter Nanninga (ed.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland. 
Observaties en interpretaties (Assen 2010) 9. 
38 Los van een eventuele wettelijke toekenning en bescherming. 
39 Beginselen van kerkbouw, 18-20. 
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Monumentaliteit kan (…) in zijn ruimste betekenis omschreven worden als een 

kwaliteit van een architectonische verschijning, die duidt op een verwerking van de 

opgave, bòven de maat of op een hoger plan dan voor het utilitair gestelde doel 

noodzakelijk zou zijn geweest.40 

 

Een tweede kenmerk is de kwantiteit: de vorm van een monumentaal gebouw wordt 

altijd bepaald door meer en gewichtiger materie dan het gebruik ervan vereist. De 

derde eigenschap van monumentaliteit is formeler van aard en betreft de stijl van het 

bouwwerk. Monumentale gebouwen kenmerken zich door architectonische 

toevoegingen waarvan de aanwezigheid wederom niet noodzakelijk is voor de 

primaire functie van het gebouw. Hierbij moet wel gezegd worden dat ook een klein 

en sober symbool een zekere mate van monumentaliteit kan uitstralen; het 

monumentale karakter en de symbolische waarde worden dan vooral bereikt door de 

creativiteit en vindingrijkheid van de architect.41  

 De monumentaliteit van een kerk verdwijnt niet met een ander gebruik van het 

gebouw. Dit heeft alles te maken met herinneringen, waarin het monumentale aspect 

een belangrijke rol speelt. Allereerst gaat het daarbij om de kerk die gebouwd is als 

herinnering aan het christelijk geloof. In tweede instantie is de kerk ook op minder 

verheven, meer persoonlijk niveau een lieu de memoire, het is immers een gebouw dat 

verbonden is aan het verleden van vele individuen42. En gaat het niet om een 

persoonlijke herinnering, dan is het wel een meer algemeen aandenken aan het 

verleden. Enkele decennia nadat een kerk is herbestemd, is het geen onrealistische 

gedachte dat de generaties die zich op enigerlei wijze betrokken voelden bij het 

gebouw, zijn uitgestorven. Toch kan bij het zien van een dergelijk historisch pand ook 

dan de geschiedenis van een kerk voor velen nog (gaan) leven. Om met de woorden 

van historicus Johan Huizinga (1872-1945) te spreken, heeft de ‘historische sensatie’ 

misschien wel betrekking op meer dan alleen de museale sfeer, waarover hij schrijft. 

Ook kerkgebouwen kunnen naar mijn idee een historische sensatie opwekken: de 

koude stenen, de vochtige geur met wierook en kaarsen, de lichtval: dit alles kan 

iemand “het gevoel [geven] van een onmiddellijk contact met het verleden, een 

                                                 
40 Beginselen van kerkbouw, 18. 
41 Ibidem, 18-20. 
42 Inventarisatieonderzoek ‘Herbestemming kerken en kerklocaties’, 9. 
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sensatie even diep als het zuiverste kunstgenot, (…) het beleven der Waarheid door de 

historie”43. Volgens Huizinga wordt deze historische sensatie onder meer veroorzaakt 

door een “volstrekte overtuiging der echtheid”44.  

 Ook historicus Raoul Bauer schrijft over deze ‘historische sensatie’. Bij het 

zien en ervaren van oude kerkgebouwen “voelt men zich aangesproken door [de] 

versteende verhalen over mensen en hun geschiedenis”45. Verder is een kerkgebouw 

volgens Bauer “een diepgaande historische bron die op een fundamentele wijze 

toegang kan geven tot een vroegere tijdgeest.”46 Bij deze gedachte dat een kerk als 

poort kan fungeren tot het verleden sluit theoloog Philip Sheldrake zich aan. Hij 

schrijft namelijk dat de geschiedenis in middeleeuwse kerken in lagen ligt opgestapeld 

en als het ware geconserveerd ligt te wachten tot het op enige wijze geïnterpreteerd 

wordt.47 Zo kunnen kerken gelezen worden als historische teksten, door zowel een 

geschoold als een ongeschoold publiek.48 Deze historische lagen of ‘teksten’ boeien 

ons om dezelfde reden die Huizinga ‘historische sensatie’ noemt. Volgens planoloog 

Gregory Ashworth kan erfgoed door iedereen anders worden gelezen. Het bevat een 

zekere betekenis die meegegeven is door ‘de producent’, maar elk individu filtert er 

ook zijn eigen betekenis uit.49 “Thus a medieval Gothic cathedral in Europe conveys a 

divergent message to a Catholic, a Protestant, a Muslim, an atheist (…).”50 Deze 

gedachte koppelt de monumentale betekenis die kerkgebouwen voor individuen 

kunnen hebben aan het idee dat de verschillende voorbeelden van gebouwd religieus 

erfgoed als teksten te lezen zijn. 

 Waar Huizinga over de kerk spreekt als object dat een historische sensatie 

oproept en Bauer en Sheldrake het godshuis zien als directe brug tot een rijk verleden, 

bestempelt Post het kerkgebouw zelfs tot “sacrament van de heilsgeschiedenis”51. In 

het eerste begin deden de huizen van de gelovigen zelf dienst als ‘kerk’. Het duurde 

echter niet lang voor zij elkaar ontmoetten in grotere ruimtes. Hier breidde de liturgie 

                                                 
43 Johan Huizinga, ‘Het historisch museum’, in: Verzamelde Werken II (Haarlem 1948) 559-569, 566. 
44 Huizinga, ‘Het historisch museum’, 568. 
45 Raoul Bauer, ‘Kerkarchitectuur als ijkgewicht van cultuurverandering’, in: Kees Doevendans en 
Gertjan van der Harst (ed.), Het kerkgebouw in het postindustriële landschap (Zoetermeer 2004) 17-28, 
17. 
46 Bauer, ‘Kerkarchitectuur als ijkgewicht van cultuurverandering’, 19. 
47 Philip Sheldrake, ‘Church buildings as classical spiritual texts’, in: Kees Doevendans en Gertjan van 
der Harst (ed.), Het kerkgebouw in het postindustriële landschap (Zoetermeer 2004) 29-39, 29. 
48 Sheldrake, ‘Church buildings as classical spiritual texts’, 36-38. 
49 Gregory Ashworth, ‘The conserved European city as cultural symbol: the meaning of text’, in: Brian 
Graham (ed.), Modern Europe: place, culture and identity (London 1998) 261-286, 268. 
50 Ashworth, ‘The conserved European city as cultural symbol’, 269. 
51 Post, 51. 



 22 

zich uit met meer vieringen en rituelen. De kerkgebouwen werden in de loop der tijd 

gedecoreerd met schilderijen, mozaïeken en beeldhouwwerken waarop zowel 

verleden als toekomst van het christendom centraal stond.52 Met stenen, maar ook met 

gebruiksvoorwerpen en esthetische objecten ademt de kerk dus ook nu nog de historie 

van (veranderingen in) de liturgie en andere vieringen.  

Het behoeft weinig uitleg dat kerken ‘versteende verhalen’ vertellen over 

vroeger. Ook de mening van Sheldrake dat kerken gezien kunnen worden als poort tot 

het verleden spreekt grotendeels voor zich. Deze historische sensaties – hoe 

bescheiden ook – worden snel opgeroepen wanneer men een kerk bezoekt, of men het 

nu eens is of niet met de uitspraak van Huizinga dat deze sensatie zich alleen voordoet 

wanneer sprake is van een volledig authentieke ervaring. Hieruit volgt dat ook indien 

de religieuze functie van het kerkgebouw geen eeuwig leven is gegeven, de kerk door 

zijn tot de verbeelding sprekende karakter toch een zeer krachtig erfgoed is of zelfs 

een monument van een identiteitsbepalend verleden.  

. 

2.4. Ruimtelijke functie  

Elke kerk neemt een positie in het omringende landschap in. Zo wordt volgens Post de 

mate van sacraliteit bepaald door de positie die de kerk inneemt ten opzichte van de 

omgeving.  

 

Het contrast met de omgeving kan de verhouding tussen profaan en sacraal 

verscherpen. Tot in het recente verleden was het kerkgebouw in cultureel, 

maatschappelijk, sociaal en religieus opzicht het centrum en vormde 

dienovereenkomstig het geografisch hart van dorp en stad. Kerken hadden een 

overheersend uiterlijk en domineerden de omgeving op een soms triomfalistische 

manier. De marginalisering van kerk en geloof, en de concentratie op verinnerlijking 

en verdieping hebben geleid tot bescheidenheid.53 

 

Door het afnemende draagvlak voor het geloof verliest de kerk volgens Post als het 

ware een deel van haar sacraliteit en komt dichter bij het wereldse te staan. Dit neemt 

echter niet weg dat de kerk een cultureel symbool blijft, erfgoed van een (religieus) 

verleden. Niet alleen de losstaande historische gebouwen, maar het stedelijk 

                                                 
52 Post, 51. 
53 Ibidem, 37. 
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landschap in zijn geheel is een cultureel symbool, zo meent planoloog Gregory 

Ashworth. Alle onderdelen van dit landschap zijn door mensenhanden gemaakt en 

dragen dus inherent de cultuur van hun makers uit. Zo kan de stad gezien worden als 

product van die cultuur.54 De stad is  

 

(…) an artistic production expressing the past and present aesthetic values of the 

societies that deliberately created it (…). Given that Europe’s societies are largely 

urban, the city as a physical structure can thus be regarded as the most prevalent, 

engaging and prevading cultural symbol of modern Europe.55  

 

Als onderdeel van iedere stad zijn kerkgebouwen culturele en esthetische symbolen. 

Ashworth’s opvatting geldt mijns inziens specifiek ook voor Nederland, als één van 

de meest verstedelijkte landen in Europa. 

 Volgens Ashworth zijn de historische steden als culturele symbolen het 

product van een kleine elitegroep: “(…) a small group of producers has created the 

now dominant historic city for a relatively small group of users.”56 Niet alleen zijn 

deze symbolen dus geproduceerd door een exclusieve groep, ook worden ze slechts 

door een klein aantal mensen ‘geconsumeerd’, met belangeloosheid, leegstand en 

verwaarlozing als gevolg.57 Deze gedachte kan gerelateerd worden aan het proces van 

ontkerkelijking dat Nederland gedurende de afgelopen vijftig jaar heeft moeten 

ondergaan. Een steeds kleinere groep mensen maakt nog gebruik van kerken. En als 

het aan Ashworth ligt, is het ook slechts een klein aantal dat waarde hecht aan dit 

religieus erfgoed. Volgens architect Jo Coenen is dit niet het geval en is er wel 

degelijk een grote groep belanghebbenden. Kerkgebouwen zijn immers 

beeldbepalende (culturele) bakens in het Nederlandse polderlandschap. Dat wordt 

zeker duidelijk wanneer sprake is van sloop of ingrijpende verbouwing. Dan blijkt, 

zoals Coenen het formuleert, “dat menig kerkelijk bouwwerk voor een groot publiek 

meer betekent dan alleen iets letterlijk tastbaars, meer dan een stapeling van 

bouwmaterialen, dan een puur stedenbouwkundig, landschappelijk oriëntatiepunt”58.  

 

 

                                                 
54 Ashworth, 261. 
55 Ibidem, 261. 
56 Ibidem, 266. 
57 Ibidem, 266. 
58 Coenen, ‘Het kerkgebouw en zijn betekenis’, 177. 
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Tot besluit 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de betekenissen die een kerk kan hebben. Drie functies 

zijn onderscheiden: 

1. Godshuis. De kerk geeft ruimte aan geloofsbelijdenis. Parochianen en 

gemeenteleden komen er samen om God te eren en Zijn woord te prediken. De 

functie van godshuis houdt onlosmakelijk verband met de sacrale uitstraling 

van de kerk die zichtbaar is voor zowel gelovigen als niet-kerkelijken. 

2. Erfgoed. De kerk geldt als cultureel symbool van een (ver) verleden. De kerk 

wordt vooral door historici en cultuurliefhebbers gezien als bron van 

historische kennis en als gebouw dat een historische sensatie kan oproepen. 

Daarnaast neemt de kerk als religieus erfgoed een materiële en een 

immateriële vorm aan; twee vormen die zich – afhankelijk van de betreffende 

geloofsstroming – verschillend tot elkaar kunnen verhouden. 

3. Baken. Voor een breed ‘publiek’ kan het kerkgebouw op twee manieren 

fungeren als baken in het stedelijk- of dorpslandschap. Ten eerste geografisch: 

de kerk is beeldbepalend voor de omgeving en kan tevens als oriëntatiepunt 

worden gebruikt. Ten tweede kan het kerkgebouw een monumentaal baken 

zijn: het herinnert aan een persoonlijk dan wel collectief verleden. 

 

Deze functies sluiten elkaar niet uit. Een kerk hoeft niet uitsluitend voor een gelovige 

de functie van godshuis te hebben, maar kan deze betekenis ook hebben voor ‘de 

historicus’. De gelovige zal daarnaast ook de culturele functie (erfgoed) en de 

ruimtelijke functie (baken) beleven. Het patroon van betekenis en betekenisgever ligt 

niet vast.  

 

In dit hoofdstuk is gebleken dat er meerdere functies en betekenissen aan een 

kerkgebouw kunnen worden toegeschreven. In het volgende hoofdstuk biedt dit 

wellicht een perspectief waarin de mogelijkheid en wenselijkheid van herbestemming 

kunnen worden geplaatst. 
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3. Herbestemming als oplossing?      

 

In geval van vergaande ontkerkelijking binnen een parochie of kerkgemeente kan een 

kerkbestuur zich genoodzaakt zien om een alternatieve bestemming te vinden voor het 

kerkgebouw dat men in eigendom heeft. Alternatieve bestemmingen zijn: 

� handhaving van het kerkgebouw door samenwerking met andere parochies of 

kerkgemeenten en/of door samenwerking met andere maatschappelijke 

organisaties (multifunctioneel gebruik); 

� verkoop en daarmee herbestemming; 

� sloop; 

� sluiting van de kerk (in afwachting van een vervolgbesluit over de toekomst van 

het gebouw). 

Tal van kerken zijn klakkeloos gesloopt sinds rond 1970 de religieuze functie van veel 

godshuizen op wankele voet kwam te staan. Toch won ook het idee om te zoeken naar 

een nieuwe bestemming voor de leegstaande gebouwen aan populariteit. In dit 

hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op de geschiedenis van herbestemming van 

kerken. Daarna worden aan de hand van vier dilemma’s de argumenten vóór 

respectievelijk tegen herbestemming geïnventariseerd en geanalyseerd. Het doel is 

hiermee een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre herbestemming een 

oplossing biedt voor het vraagstuk van behoud van kerkelijk erfgoed. 

 

3.1. Herbestemming  

Hoe waardevol kerken ook zijn, uiteindelijk zijn het toch de financiën die een 

bepalende rol spelen op het gebied van kerkbehoud. Voor veel betrokkenen klinkt dit 

wellicht te zakelijk; binnen kerkelijke kringen zou het toch eerder moeten gaan om het 

geloof zelf? De dagelijkse realiteit voor veel kerkbesturen is er één van afnemende 

middelen ter financiering van de exploitatie en het onderhoud van de kerk. Zodra de 

financiële reserves zijn uitgeput, rest een kerkbestuur niet veel anders dan de keuze 

voor een alternatieve bestemming. Herbestemming is dan soms het minst pijnlijke 

alternatief, maar garanties voor aanvaardbaar hergebruik maken in veel gevallen geen 
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deel uit van de verkoop(voorwaarden). Zo stelt Task Force Toekomst Kerkgebouwen59 

dat  

 

(…) de grote christelijke kerkgemeenschappen de balans op[maken] en bezig [zijn] 

met een drastische inkrimping van het gebouwenbestand. Plaatselijke kerkgemeentes 

en parochiebesturen maken eigen afwegingen welke gebouwen men wil handhaven 

en welke zullen worden verkocht. De opbrengst uit de verkoop van de gebouwen 

wordt vaak gebruikt om tekorten in de begroting voor andere gebouwen aan te 

vullen. Helaas ziet men het nog niet overal als taak om een goede toekomst te 

garanderen voor het gebouwde religieus erfgoed. Het gevolg is dat er op dit moment 

een dramatische kaalslag van cultureel erfgoed plaatsvindt.60 

 

Al enkele decennia gaat het niet goed met het gebouwd religieus erfgoed, maar 

momenteel wordt het klimaat steeds dreigender voor de kerkgebouwen zonder (en 

soms ook met) wettelijk toegekende monumentale status. Willen kerkbesturen hun 

kerk behouden, dan moeten zij – alvorens het gebouw af te stoten – kijken naar de 

mogelijkheden van alternatief gebruik van de kerkruimte. Multifunctioneel gebruik 

lijkt in deze omstandigheden noodzakelijk, zo meent kerkhistoricus Ton van Schaik.61 

Waar kerkbesturen dit nog niet doen, zouden zij zich kunnen toeleggen op de verhuur 

van de ruimte aan derden. Concerten of geluidsopnamen van klassieke muziek en 

officiële (niet-commerciële) ontvangsten zijn slechts enkele voorbeelden.62 Met 

dergelijk multifunctioneel gebruik worden extra inkomsten gegenereerd waarmee 

kerkbesturen in staat zijn hun eigen diensten en vieringen te garanderen.  

De PKN gebruikt deze ‘oplossing’ al veelvuldig. Dhr. L. Paulussen, huidig 

directeur van de Protestantse Gemeenschap Utrecht (PGU), zegt hierover het 

volgende:  

 

                                                 
59 Task Force Toekomst Kerkgebouwen is opgericht in 2005 en zet zich in voor het behoud van 
kerkgebouwen in Nederland. De Task Force bestaat uit twaalf individuen – afkomstig uit verschillende 
vakgebieden – die zich betrokken voelen bij deze problematiek. (www.toekomstkerkgebouwen.nl)  
60 Task Force Toekomst Kerkgebouwen, ‘Noodzaak: huidige situatie’, 
http://www.toekomstkerkgebouwen.nl/Noodzaak/noodzaakHuidigeSituatie.html (laatst gewijzigd: 14 
juni 2010) bezocht op 15 juni 2010. 
61 Van Schaik, 124-126. 
62 In Utrecht werd de Maria Minor gebruikt voor het opnemen van klassieke muziek. De 
Leeuwenberghkerk wordt tegenwoordig gebruikt voor concerten van klassieke muziek en in de 
Janskerk vinden onder meer officiële ontvangsten van de Universiteit Utrecht plaats. 
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De protestantse gemeenten – zeker van de grote steden – hebben veel meer een 

zelfbeschikkingsbevoegdheid dan de parochies hebben bij de rooms-katholieke kerk 

waar vanuit de bisschop geregeerd wordt. (…) Het bisdom bepaalt wat er met de 

gebouwen gebeurt of niet. Bij de protestantse gemeenschap bepaalt de kerkelijke 

gemeente zelf wat er uiteindelijk mee gebeurt.63 

  

Bij de rooms-katholieke kerk is het dus niet de parochie, maar het bisdom dat het 

laatste woord heeft over de kerkelijke gebouwen. Waar de parochie mogelijk 

pragmatischer zou kijken naar de situatie, geeft het bisdom van de rooms-katholieke 

kerk de voorkeur aan verkoop (of sloop zoals in het verleden veel is voorgekomen) 

boven het behoud op voorwaarde van multifunctioneel gebruik. Zoals gezegd wordt 

hier binnen de PKN anders over gedacht. 

 Als het stadium van aangepast gebruik echter al gepasseerd is en de financiën 

blijven ontoereikend, moet er nagedacht worden over een ander alternatief voor het 

behoud van het gebouw: herbestemming. Binnen de rooms-katholieke leer is het 

kerkgebouw een gewijde ruimte die enkel en alleen benut mag worden voor religieuze 

doelstellingen. (Zie hoofdstuk 2.) In de praktijk kan soms echter geen andere 

oplossing dan herbestemming voor handen zijn. In dat geval zijn de bisschoppen 

bereid hun medewerking te verlenen.64 Toch blijven zij in dergelijke situaties de 

voorwaarde stellen dat “kerken – ook in hun herbestemming – moeten blijven 

getuigen van de christelijke traditie. De herbestemming van een kerk mag nooit, noch 

van binnen noch van buiten, ten koste gaan van de originele uitstraling van het 

gebouw.”65 Het bisdom laat duidelijk weten dat “een rooms-katholieke kerk niet [kan] 

worden herbestemd voor niet-christelijke godsdiensten of levensbeschouwingen.”66 In 

hoofdstuk 4 zal blijken dat als het er op aankomt hier een stuk pragmatischer mee 

wordt omgegaan.  

 

De eerste ervaringen met het afstoten van kerken dateren uit de jaren zeventig van de 

vorige eeuw. Hoewel ook nu het beleid rondom leeglopende kerkgebouwen voor 

velen te wensen over laat, was er in die tijd helemaal sprake van een chaotische 

adhoc-aanpak. Eind jaren zestig werden eigenaren, gebruikers en ontwerpers van 

                                                 
63 Interview met dhr. L. Paulussen, directeur PGU (28 mei 2010). 
64 RKK. ‘Herbestemming van kerken moeten waardig en passend zijn’.  
65 Ibidem.   
66 Ibidem. 
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kerkgebouwen als het ware overvallen door de plotselinge golf van leegloop en 

gebouwenoverschot. De meeste betrokkenen hadden dan ook geen directe oplossing 

voor handen. Men probeerde nieuwe vormen te vinden voor de kerkbeleving. 

Kerkbesturen moesten overgaan tot sluiting van het gebouw en zagen geen andere 

mogelijkheid dan de sloophamer of drastische verbouwing, met alle onomkeerbare 

gevolgen van dien.67 De parochies of kerkgemeenten waren genoodzaakt te fuseren 

met andere kerkgenootschappen of over te gaan tot kleinere nieuwbouw. Zo kon men 

de kerkgangers een ruimte bieden, maar tegelijkertijd de (financiële) lasten draagbaar 

houden.68  

 Naast rücksichtlose afbraak, was herbestemming ook een optie. Vooral in het 

begin greep men alles aan om de toekomst van het gebouw, dat als vertrouwd beeld 

gold in stad of dorp, veilig te stellen. Van minder tot meer gepaste bestemmingen: 

veel was bespreekbaar ten behoeve van het behoud. Kerken werden getransformeerd 

tot winkels, appartementen, bibliotheken of musea waarbij de voormalige gebruikers 

tot hun spijt zelden de mogelijkheid lieten vastleggen om voor speciale gelegenheden 

terug te keren naar de kerkruimte, of wat daar nog van over was.69 

 

3.2. Herbestemmingsdilemma’s 

In geval van herbestemming van gebouwd religieus erfgoed worden belanghebbenden 

geconfronteerd met velerlei dilemma’s. Enkele daarvan worden in dit hoofdstuk aan 

de orde gesteld. 

 

Dilemma 1: Sloop of behoud? 

Zeker niet alle voorbeelden van herbestemming uit het verleden zijn even succesvol te 

noemen. Naast het feit dat dergelijke besluiten veel (publiekelijke) tegenstand kenden, 

zijn sommige nieuwe bestemmingen duidelijk meer een geval geweest van snel 

ingrijpen dan van een doordachte oplossing.  

Toch valt er zeker een pleidooi te houden voor de herbestemming van 

kerkelijk erfgoed. Casper Staal – voormalig conservator van Museum 

Catharijneconvent – is naast vele anderen voorstander van het behoud van afgestoten 

kerken. Volgens hem moet men herbestemming niet vrezen maar eerder 

                                                 
67 Coenen, 179. 
68 Ibidem, 181. 
69 Ibidem, 182. 
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verwelkomen. Er moet een voorbeeld genomen worden aan de Romeinen die in 

vroeger tijden antieke tempels hergebruikten. Als zij hier niet toe waren overgegaan, 

zou het indrukwekkende Pantheon in Rome al lang tegen de vlakte zijn gegaan. Ook 

de Haya Sophia in Istanbul kent een geschiedenis van wisselend gebruik. Sinds 1934 

is in het gebouw een museum gevestigd, maar lange tijd heeft de Haya Sophia dienst 

gedaan als moskee, terwijl het in de eerste plaats is gebouwd als (christelijke) 

kathedraal. Staal meent dat we dankbaar moeten zijn dat deze functieveranderingen 

hebben plaats gevonden. Wat zou er immers anders van deze gebouwen zijn 

overgebleven?70 Binnen de herbestemmingsproblematiek zou meer gekeken moeten 

worden naar deze klassieke voorbeelden van functieveranderingen.  

 Terug naar de huidige tijd, zien we dat men sinds het begin van de 

ontkerkelijking in de jaren zestig tegenwoordig meer doordacht lijkt om te gaan met 

het gebouwd religieus erfgoed. Ook bemoeit de Nederlandse overheid zich steeds 

meer met dit vraagstuk. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) een actieprogramma opgesteld waarmee het een kader wil bieden 

voor verantwoorde herbestemming.71 (Op de vraag of de overheid zich voldoende 

‘bemoeit’ met deze problematiek wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan.) Hoe 

weloverwogen het implementeren van een nieuwe functie voor een kerk ook gaat, het 

komt in de meeste gevallen neer op een gehandhaafde omgevingsstructuur, maar ook 

op een opoffering van interieurwaarden.72 Deze gevolgen – het verdwijnen van 

immateriële en materiële elementen – liggen erg gevoelig bij de parochie- en 

gemeenteleden. Toch blijft met herbestemming het gebouw bestaan en kan men het 

(afhankelijk van de nieuwe bestemming) zo nu en dan nog bezoeken, een 

mogelijkheid die na de sloop van een kerkgebouw uiteraard onmogelijk is. De 

betekenis van het kerkgebouw als (landschappelijk) baken blijft zo behouden. 

Ook moet bedacht worden dat met de sloop van een kerkgebouw “grote 

bressen geslagen [worden] in het oeuvre van belangrijke architecten, alsmede in 

belangrijke stromingen”73. Als over wordt gegaan tot herbestemming, blijft op zijn 

minst het exterieur als product van de architect bewaard voor het nageslacht. 

                                                 
70 Verslag symposium 2005 Aorta (spreker: Casper Staal). 
71 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ‘Erfgoedbalans 2009’, 233. Deze erfgoedbalans is te vinden op: 
http://www.cultureelerfgoed.nl/node/67/ (laatst gewijzigd: onbekend) bezocht op 23 juni 2010. 
72 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ‘Erfgoedbalans 2009’, 235. 
73 Norman Vervat en Herman Wesselink, ‘Nog even en de wederopbouwkerk is uit ons landschap 
verdwenen’, De Volkskrant, 25 juni 2010, 18. 
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  Met sloop wordt misschien wel (voor de laatste keer!) eer bewezen aan de 

primaire functie van een kerkgebouw, maar met herbestemming – en dus behoud – 

blijft het gebouw staan als monument van die oorspronkelijke bestemming. Wel boet 

het gebouw daarmee in aan authenticiteit. Voor degenen die zich vanuit hun interesse 

voor of vakkennis over gebouwd religieus erfgoed betrokken voelden bij de vele 

praktijkvoorbeelden van herbestemming, was deze oplossing vaak ook beladen. 

Uiteraard werd grote waarde gehecht aan het behoud van de betreffende 

kerkgebouwen. Met deze keuze bleef het erfgoed ook voor het nageslacht bewaard. 

Toch hebben kerken waaraan in de loop der tijd een nieuwe functie is toebedeeld 

mogelijk ook voor hen een wrange bijsmaak; doordat over is gegaan tot 

herbestemming hebben de gebouwen in de meeste gevallen veel van hun authenticiteit 

moeten inleveren. Huizinga’s opvatting over de ‘overtuiging der echtheid’ die 

voorwaarde is van een historische sensatie – of tenminste het geloof daarin – wringt 

met de gedachte dat ook herbestemde kerken het verleden voor ons kunnen 

openstellen. Mijns inziens zijn toch ook deze ‘tweedehands’ kerken hiertoe in staat; 

zij ademen naast een nieuwe bestemming door hun gelaagde monumentale karakter 

tevens een rijke historie uit.  

 

Dilemma 2: Kan een kerk zonder sacrale functie? 

Het afstand doen van een kerkgebouw was vaak (en is nog steeds) een emotionele 

aangelegenheid. In de eerste plaats voor de leden van de parochie of kerkgemeente die 

een groot deel van hun leven betrokken waren bij de betreffende kerk. Ze zijn er 

gedoopt en getrouwd en hebben er afscheid moeten nemen van dierbaren. De ruimte 

waar dit alles heeft plaatsgevonden werd ineens weggevaagd of ‘ontheiligd’ door 

nieuwe bestemming en gebruikers. Daarnaast kunnen gelovigen van de betreffende 

kerkgemeente of parochie, maar ook van andere kerken erg veel moeite hebben met 

het verlies aan sacrale functie. 

Ook een breder publiek kan een verlies ervaren. Men was gehecht geraakt aan 

het kerkgebouw dat als het ware losstond van de dagelijkse omgeving en vaak een 

veel langere geschiedenis kende dan de relatieve ‘nieuwbouw’ waardoor het werd 

omringd.74 Coenen schrijft dat de beladen sfeer rondom kerkgebouwen voornamelijk 

afkomstig is van de collectieve ervaring ervan. De samenleving – al dan kerkelijk 

                                                 
74 Coenen, 182. 
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gezind – reageert op emotionele wijze op de besluitvorming rondom de toekomst van 

de kerk. Het gebouw is als het ware publiek eigendom en wordt als zodanig ervaren. 

De theologische component wordt hierdoor naar de achtergrond verdreven.75 De 

gebouwen hebben voor dit publiek niet alleen een fysieke waarde, maar protesten 

tegen sloop en herbestemming komen ook voort uit een meer inhoudelijke binding 

met de kerk, die niet eens puur religieus hoeft te zijn. “Het kerkgebouw drukt, door 

zijn typologie76, positie in de omgeving en (vroegere) sociale functie iets uit van 

bevlogenheid, elan, bijzonderheid. Voor sommigen trouwens ook in negatieve zin, als 

symbool voor als drukkend ervaren autoriteit.”77 Bij de beleving van kerkgebouwen 

en bezorgdheid om de toekomst ervan speelt volgens Coenen zowel het materiële als 

het inhoudelijke aspect vaak een rol van betekenis.78  

Al wordt het verlies van sacrale functie betreurd, na herbestemming behoudt 

het kerkgebouw voor velen haar bijzondere uitstraling en kan het blijven fungeren als 

baken.  

 

Dilemma 3: Vormt herbestemming een belemmering voor stadsontwikkeling? 

Het contrast tussen sacrale en profane elementen in de stedelijke omgeving mag 

vervagen, zoals Post schrijft, maar de zich continu moderniserende stad versterkt het 

historische karakter van het erfgoed, een goede reden om alle middelen in te zetten 

voor het behoud ervan. Aan de andere kant ontwikkelt dit erfgoed zich zo steeds meer 

tot ‘beschermd’ fremdkörper binnen zijn moderne omgeving, hetgeen de verdere groei 

van de stad stil kan leggen. Hierover merkt Ashworth op dat het behoud van (oude) 

steden of stadsdelen selectiecriteria met zich meebrengt. Naast financiële kosten, 

moeten steden door hun nostalgische houding ook inleveren op het gebied van 

stadsontwikkeling. De heritage-minded societies verlammen de ontwikkeling van hun 

steden.79 Zo schrijft hij dat “conserved cities are seen as the products of a nostalgic 

                                                 
75 Coenen, 178. 
76 Sander de Jonge, ‘Typologieën voor hedendaagse kerkbouw’, in: Kees Doevendans en Gertjan van 
der Harst (ed.), Het kerkgebouw in het postindustriële landschap (Zoetermeer 2004) 183-207, 193. In 
dit artikel wordt gesproken van vijf kerktypen die aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
onderscheiden kunnen worden: (1) woonplaats/kerkhuis, (2) speelplaats/doorgangshuis, (3) 
vindplaats/kruisweg, (4) gedenkteken/baken, (5) schuilplaats/crypte/abri. 
77 Coenen, 177. 
78 Ibidem. 
79 Ashworth, 262-263. 
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retreat from an unwelcome present and uncertain future into a more confronting and 

reassuring real or imagined past.”80  

Aan de andere kant kan de herbestemming van kerkgebouwen – en dus het 

behoud ervan – ook juist een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de 

stedelijke of dorpsstructuur: “Herbestemming kan een kans zijn om een buurt of wijk 

een nieuwe impuls te geven, bijvoorbeeld door er een nieuwe wijkgerichte sociale of 

culturele bestemming aan te geven”81 

 

Dilemma 4: Evenwicht tussen profane en sacrale functie? 

Hiervoor is besproken in hoeverre de herbestemming van een kerk van invloed is op 

de omgeving. Nu wordt ingegaan op de invloed die herbestemming heeft op de 

uitstraling van de kerk zelf. Een belangrijke vraag is namelijk welke invloed de 

herbestemming van een kerk heeft op het karakter van het gebouw en of dit 

‘schadelijk’ is voor het erfgoed.  

De botsing tussen het alledaagse en het ‘heilige’ wordt door herbestemming 

sterk benadrukt, schrijft Coenen.82 Zelfs musea die het interieur omwille van de 

gepresenteerde objecten ‘tijdelijk’ hebben aangepast, “kunnen niet verhullen dat de 

‘geest’ van het oude gebruik wordt dwarsgezeten”83. Een verbouwing, herinrichting of 

nieuwe bestemming brengt onvermijdelijk littekens aan op het kerkgebouw. Het 

meest ideaal is natuurlijk de situatie waarbij de verandering zo nodig weer terug te 

draaien is. Zo blijft de schade beperkt.84  

Met het verdwijnen van de sacrale functie verliest een kerk ook haar  sacrale 

uitstraling. De architectuur hoeft niet dwingend te zijn voor de ‘heiligheid’ van het 

gebouw, zoals Post zegt.85 (Zie hoofdstuk 2.) Toch blijft er om een herbestemd 

kerkgebouw een aura hangen dat teruggaat tot het oorspronkelijke gebruik. Iets van 

het erfgoed blijft in tact, al zijn het slechts de stenen die de geschiedenis van het 

gebouw met hun authenticiteit representeren en het monumentale karakter in stand 

houden. Een gedachte die ook vorm krijgt in de eerder aangehaalde tekst van Bauer. 

Daarbij moet beseft worden dat een kerkgebouw geen museumstuk is, er moet ook in 

                                                 
80 Ashworth, 263. 
81 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ‘Erfgoedbalans 2009’, 235. 
82 Coenen, 182. 
83 Ibidem. 
84 Blankesteijn, 26. 
85 Post, 37. 
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geleefd worden.86 Veranderingen “behoren (...) bij het erfgoed dat een gemeente met 

lef doorgeeft aan háár nageslacht”87, zo zegt theoloog Hans Blankesteijn. 

Voorzichtigheid is echter wel geboden, want het “zou niet voor het eerst zijn, dat 

kindskinderen hun voorouders barbarij verwijten vanwege hun breekdrift”88 

 In hoeverre is het mogelijk een evenwicht te creëren tussen het sacrale en 

profane karakter van een herbestemde kerk? Zodra ‘het alledaagse’ ingang heeft 

gevonden, lijkt de sacraliteit van een kerk te verdwijnen. Wellicht biedt 

‘multifunctioneel gebruik’ op dit gebied mogelijkheden. In de 

herbestemmingspraktijk zal een gelijkwaardig evenwicht tussen het sacrale en profane 

karakter van de kerk echter moeilijk te realiseren zijn. 

 

Tot besluit 

Gesteld kan worden dat men niet bang zou moeten zijn voor herbestemming. 

Integendeel, herbestemming zou juist verwelkomd moeten worden, zoals Staal zegt. 

Het meest belangrijk in deze context is immers dat de historische gebouwen blijven 

bestaan. Bijkomend effect is dat er een extra laag aan de geschiedenis van het gebouw 

wordt toegevoegd, een ‘natuurlijk’ gevolg dat men zou moeten accepteren. Uiteraard 

moet er met zorg en respect met het erfgoed worden omgegaan. Met deze houding in 

gedachte, is herbestemming – en de gelaagdheid die het creëert vanuit 

erfgoedperspectief gezien – een zeer interessante kwestie. Daarnaast levert 

herbestemming een complexe winst- en verliesbalans op: 

� Winst: voor het kerkbestuur gelden geen exploitatie- en onderhoudsproblemen 

meer door onvoldoende inkomsten. Daarbij profiteert het kerkbestuur van de 

voordelen van het vrijgekomen kapitaal als gevolg van de verkoop van het 

onroerend goed (de kerk). Voor de nieuwe eigenaar bestaat de mogelijkheid om in 

een – in veel gevallen – ongewone ruimtelijke omgeving bestaande of nieuwe 

religieuze, (sociaal-)culturele en/of economische initiatieven te ontplooien. Voor 

de samenleving kan herbestemming naast behoud van het gebouwd religieus 

erfgoed ook een impuls betekenen voor de maatschappelijke dynamiek, wellicht 

mede vanwege de achterliggende ontkerkelijking. En tot slot, maar zeker niet 

minder belangrijk: herbestemming draagt bij aan het  behoud van gebouwd 

                                                 
86 Blankesteijn, 19. 
87 Ibidem, 26. 
88 Ibidem. 
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religieus erfgoed; men hoeft geen afscheid te nemen van vertrouwde 

(landschappelijke) bakens en bijzondere architectonische werken.  

� Verlies: herbestemming brengt mogelijk (verdere) afkalving van de betreffende 

kerkgemeente met zich mee. In eerste instantie kan dit ontstaan door verminderde 

interesse vanuit de kerkgemeente voor bezoek aan een kerk op een andere locatie. 

Hierdoor kan in tweede instantie (verdere) sociale en religieuze vervreemding van 

de gelovige optreden ten opzichte van de eigen kerkgemeenschap. Verder zou 

herbestemming mogelijk een verlammende werking kunnen hebben op 

stedenbouwkundige vernieuwingen. Naast deze meer sociaal-maatschappelijke 

aspecten betekent herbestemming in veel gevallen ook de aantasting van de 

authenticiteit van het kerkelijk erfgoed. 

 

Mijns inziens wegen de nadelen van herbestemming niet op tegen de voordelen en 

zou men herbestemming altijd serieus moeten overwegen als oplossing voor een 

‘leeglopende’ kerk. Met herbestemming blijft het kerkelijk erfgoed immers behouden. 

Daarbij lijken kerkgebouwen die als gevolg van herbestemming aan authenticiteit 

hebben ingeboet, eerder een gezonde uitdaging dan een belemmering voor 

stedenbouwkundige plannen.  

 Herbestemming is mogelijk een goede oplossing. Voor echter definitief 

antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek, komen eerst een drietal 

praktijkvoorbeelden en enkele belangrijke maatschappelijke opvattingen betreffende 

de herbestemmingsproblematiek aan bod (hoofdstuk 4 en 5). 
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4. Herbestemming in Utrecht       

 

Utrecht is vermoedelijk één van de meest 

dichtbezaaide Nederlandse steden als het gaat om 

kerkgebouwen. In 1930 bevestigde Jozef Cornelissen 

dat in een vers, waarvan hiernaast een fragment is 

weergegeven.89 Gedurende de afgelopen decennia 

hebben evenwel ook de kerken in deze historische stad de landelijke terugloop in 

kerkbezoek aan den lijve ondervonden. Zo zijn er al meerdere Utrechtse kerken 

gesloopt, waaronder de O.L.V.-ten-Hemelopnemingkerk en de Oosterkerk (gesloopt 

in 1972 resp. 1984). Ook als het gaat om kerken die in de loop van de tijd een nieuwe 

bestemming hebben gekregen, kent Utrecht een aantal voorbeelden. De afgestoten 

kerken hebben een bestemming gekregen als meubelmakerij of cultuurcentrum, maar 

de panden zijn over het algemeen vooral verbouwd tot woningen.90 In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op drie herbestemde Utrechtse kerken, elk tot aan het moment van 

afstoting eigendom van een ander kerkgenootschap. Centraal staat hierbij de vraag 

hoe de verschillende kerkgenootschappen (en daarmee ook de betreffende 

denominaties) herbestemming van hun gebouwd religieus erfgoed hanteerden als 

oplossing voor een teruglopend kerkbezoek. Daarbij wordt in het bijzonder nagegaan 

hoe zij – mogelijk verschillend – zijn omgegaan met (enkele van) de eerder genoemde 

dilemma’s.  

 

4.1. Een rooms-katholieke kerk: de H. 

Cleophas Emmaüskerk - WINTERBOEIDREEF 2 

Een moskee in een rooms-katholieke kerk, het 

ligt in eerste instantie niet erg voor de hand. Het 

is zelfs in tegenspraak met het bisschoppelijk 

beleid, zo is gebleken in hoofdstuk 3. Toch zijn 

er meerdere praktijkvoorbeelden te geven van 

                                                 
89 Jozef Cornelissen, Nederlandsche Volkshumor op stad en dorp, land en volk, dl. 3 (Antwerpen 1929-
1930) 23. ‘Prelatig’ is een Oudhollands woord voor ‘kerkelijk’, ‘kloosterachtig’. 
90 In de St. Jakobuskerk zat sinds 1989 een meubelmaker/antiquair gevestigd. De Stefanuskerk is in 
2006 omgebouwd tot cultuurcentrum. In de St. Martinuskerk (sinds 1987), de Heilighartkerk (sinds 
1999) en sinds 2009 ook de St. Jakobuskerk zijn appartementen gebouwd. Dit is overigens geen 
compleet overzicht. 

Amsterdam is machtig, 

Den Haag is prachtig,  

Delft is statig,  

Utrecht is prelatig. 

H. Cleophas Emmaüskerk   
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een dergelijke religieuze herbestemming. Zo ook de H. Cleophas Emmaüskerk in 

Utrecht: een rooms-katholiek godshuis dat in de naoorlogse wijk Overvecht als eerste 

werd gebouwd, maar ook als eerste kerk werd afgestoten. Al ruim vijfentwintig jaar 

doet het kerkgebouw dienst als moskee. 

 In de jaren zestig van de vorige eeuw werd begonnen met de aanleg van 

Overvecht. Aangezien er gelijk al vraag was naar katholieke vieringen, maar de jonge 

wijk nog voor een groot deel in de steigers stond – en er van een kerkgebouw dus nog 

geen sprake was – kwam men in het begin noodgedwongen samen in een 

kleuterschool. In 1963 werd een noodkerk gebouwd, een grote keet waarin 250 

mensen terecht konden. Een paar jaar later voldeed deze ruimte echter niet meer aan 

de vraag: de wijk was inmiddels flink gegroeid en daarmee ook het aantal katholieke 

inwoners. De hervormde en gereformeerde gemeenten kwamen de katholieken uit 

Overvecht echter gastvrij tegemoet door hun in 1966 naast een gymnastiekzaal, ook 

het pas opgeleverde Johannescentrum ter beschikking te stellen. Ook deze situatie 

hield echter niet lang stand.91 

 Al in 1964 was de Emmaüsparochie opgericht en twee jaar later, in augustus 

1966 werd aan de Winterboeidreef 

begonnen met de bouw van de H. 

Cleophas Emmaüskerk, die ruimte zou 

bieden aan 750 mensen. Op 23 

september 1967 werd de kerk 

ceremonieel ingewijd door Kardinaal 

Alfrink (1900-1987).92 “Dit is de eerste 

die ik wijd, maar de kerk zal ook als 

eerste weggaan uit Overvecht”, zo sprak Alfrink volgens een oud bestuurslid van de 

Emmaüsparochie.93 

 Zo geschiedde: nog geen twintig jaar later moest de parochie afscheid nemen 

van het kerkgebouw. Ook de Emmaüsparochie ontkwam niet aan de trend van 

ontkerkelijking die zich op grote schaal doorzette en verloor met de jaren veel 

                                                 
91 Sint Rafaël Parochie, ‘Ontstaan kerken in Overvecht’, http://www.sint-rafael.nl/ontstaan_kerken.htm, 
bezocht op 31 mei 2010.  
92 Sint Rafaël Parochie, ‘Ontstaan kerken in Overvecht’. 
93 Interview met een oud bestuurslid van de H. Cleophas Emmaüskerk (31 mei 2010). Een bevestiging 
van dit citaat werd aangetroffen in: Mieke Heurneman, Bettina van Santen en Fred Vogelzang (ed.), De 
Utrechtse wijken: Overvecht (Utrecht 2002) 113. Overigens werd op deze plaats verwezen naar: 
Drieluik Overvecht (uitgave van de Pastorale Raad Overvecht), jrg. 4, nr. 3 (1981) 4. 

H. Cleophas Emmaüskerk tijdens inwijding 
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parochieleden.94 Daarnaast verhuisden met de jaren veel mensen door naar andere 

delen van (de stad) Utrecht en kwamen in de meeste van de vrijgekomen huizen 

allochtonen te wonen die over het algemeen een andere religie aanhingen. Deze 

migratie was van grote invloed op de kerkgemeenten en parochies in Overvecht.95 De 

andere twee rooms-katholieke kerken – de Blijde Boodschap en de Heilige Geest – 

die in dezelfde periode in Overvecht waren gebouwd, verkeerden in een vergelijkbare 

situatie. Hoewel later ook de Blijde Boodschap zou worden afgestoten, stond de 

Emmaüskerk als eerste op ‘de lijst’.96 Het bestuur van deze kerk zag geen uitweg 

meer voor de schulden van f.100.000,- per jaar.97 In 1981 werd duidelijk dat de 

financiën niet meer toereikend waren om het gebouw in eigen bezit te houden en werd 

door het bisdom van Utrecht besloten over te gaan tot verkoop.98  

 Eén van de geïnteresseerden was een wijnhandelaar. Daarbij deden zich 

evenwel enkele ‘complicaties’ gelden. Allereerst had de locatie indertijd van de 

gemeente Utrecht een religieuze bestemming gekregen. Daarnaast moest de kerk 

natuurlijk ook wat opbrengen en ging het om een bedrag dat een ‘normale’ 

particuliere investeerder niet gemakkelijk kon betalen.99 Ten slotte stond de rooms-

katholieke kerk zoals gezegd niet erg open voor herbestemming; de kerk is een heilige 

plaats en alleen bestemd voor geloofsbelijdenis.100 “Een bingoavond mag niet hoor, 

zelfs niet als je het voor je eigen parochie doet. Maar ja, hoe komen ze dan 

uiteindelijk aan dat geld om die kerk te onderhouden?”101 Aldus het oud bestuurslid 

van de H. Cleophas Emmaüskerk.  

 Uiteindelijk kwam de islamitische gemeenschap in beeld. De koop zou echter 

worden gefinancierd door de Libische leider Muammar al-Gaddafi, een partij die 

uiteraard niet met open armen werd ontvangen.102 Zo zegt het oud bestuurlid over de 

situatie: “Het was niet zo best, het ging allemaal een beetje rot. Maar daar hebben wij 

allemaal verder niets mee te maken gehad, want het bisdom had de zeggenschap. De 

                                                 
94 Sint Rafaël Parochie, ‘Ontstaan kerken in Overvecht’.  
95 Mieke Heurneman, Bettina van Santen en Fred Vogelzang (ed.), De Utrechtse wijken: Overvecht 
(Utrecht 2002) 111. 
96 Interview met een oud bestuurslid van de H. Cleophas Emmaüskerk (31 mei 2010). 
97 Heurneman, De Utrechtse wijken, 113. 
98 Sint Rafaël Parochie, ‘Ontstaan kerken in Overvecht’.  
99 Interview met een oud bestuurslid van de H. Cleophas Emmaüskerk (31 mei 2010). 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
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parochianen waren het er niet allemaal mee eens.”103 Ook voor omwonenden was het 

niet de keuze waaraan men de voorkeur gaf. In de wijk zijn zelfs nog flyers uitgedeeld 

waarop deze ‘moskee-keuze’ en daarmee het behoud van de religieuze functie van het 

gebouw gepromoot werd. Hoewel er in Nederland toentertijd ook een stroeve 

verhouding bestond tot de islam èn Gaddafi erbij was betrokken, werd er toch voor 

deze oplossing gekozen, aangezien de lasten van het gebouw gewoonweg niet meer 

waren op te brengen.104  “We waren allemaal aan die kerk gehecht. We hadden de 

parochie samen opgebouwd, het was een mooie kerk. En toen: weg. (…) We wisten 

wel dat er iets aan de hand was, maar in één keer stonden we voor het voldongen feit 

dat de kerk verkocht was,”105 zo laat het oud bestuurslid van de Emmaüskerk weten. 

 In 1983 vond de laatste eucharistieviering plaats.106 De kerk werd voor €1,3 

miljoen verkocht aan de islamitische 

gemeenschap die het gebouw in gebruik nam als 

de El Sunna-moskee.107 Met de opbrengst van de 

verkoop is de schuld die de parochies bij het 

bisdom hadden, afgelost.108 De Emmaüsparochie 

verhuisde naar het eerdergenoemde 

Johannescentrum.109 Contact met de nieuwe gebruikers van het gebouw was er niet tot 

nauwelijks, wat voornamelijk kwam door de taalbarrière. Al deze ontwikkelingen 

hadden tot gevolg dat veel mensen de parochie hun rug toekeerden.110 Toch is het 

Johannescentrum in de loop der jaren uitgegroeid tot een hechte oecumenische 

geloofsgemeenschap.111 “Mensen van een verschillend christelijk geloof gaan samen 

naar de diensten. Wij zeggen altijd: ik ben ‘protholiek’. Of de dominee zegt: ‘Nee je 

bent ‘kathestrant’’. Al die regeltjes, het moet wel samen kunnen. (…) Je gelooft in 

dezelfde god.”112  

 

 

                                                 
103 Interview met een oud bestuurslid van de H. Cleophas Emmaüskerk (31 mei 2010). 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
106 Sint Rafaël Parochie, ‘Ontstaan kerken in Overvecht’. 
107 Heurneman, 113. 
108 Interview met een oud bestuurslid van de H. Cleophas Emmaüskerk (31 mei 2010). 
109 Sint Rafaël Parochie, ‘Ontstaan kerken in Overvecht’. 
110 Interview met een oud bestuurslid van de H. Cleophas Emmaüskerk (31 mei 2010). 
111 Sint Rafaël Parochie, ‘Ontstaan kerken in Overvecht’. 
112 Interview met een oud bestuurslid van de H. Cleophas Emmaüskerk (31 mei 2010). 

Moskee El Sunna 
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Omgang met dilemma’s 

Hoe is men in deze casus omgegaan met de vier dilemma’s die in hoofdstuk 3 zijn 

besproken? Wat betreft het eerste dilemma (‘Sloop of behoud?’), lijkt het erop dat het 

slopen van de Emmaüskerk geen optie is geweest. Mogelijk vanwege de religieuze 

bestemming van de locatie, mogelijk vooral ook omdat sloop kapitaalvernietiging 

betekent, die alleen rendabel is indien de resterende bouwlocatie veel (meer) geld zou 

opleveren, hetgeen kennelijk niet het geval was. 

Wat betreft het tweede dilemma (‘Kan een kerk zonder sacrale functie?’): de 

keuze voor een moskee voorkomt dat dit dilemma zich in formele zin, d.w.z. los van 

de specifieke invulling van de sacrale functie, voordoet. Afhankelijk van die 

specifieke invulling kan herbestemming van een kerk met behoud van de sacrale 

functie nog steeds als verlies worden ervaren door gelovigen en omwonenden. Het 

bisdom heeft met zijn moskee-keuze de voorkeur gegeven voor behoud van die 

sacrale functie, maar het is niet bekend of dit voornamelijk is ingegeven door een 

sacraal dan wel een financieel motief. 

Of het derde dilemma (‘Vormt herbestemming een belemmering voor 

stadsontwikkeling?’) zich bij deze casus heeft voorgedaan is in het kader van dit 

beperkte scriptieonderzoek niet nagegaan, aangezien niet (systematisch) informatie is 

gegenereerd over gemeentelijk beleid ten aanzien van de (toekomstige) plaats van de 

betreffende locatie in de locale ruimtelijke ordening. Het bisdom lijkt zich daarnaast 

geconformeerd te hebben aan de bestaande bestemming van de locatie. 

Ten slotte het vierde dilemma (‘Evenwicht tussen profane en sacrale 

functie?’). Aangezien het huidige gebruik van de H. Cleophas Emmaüskerk nog 

steeds sacraal van aard is, lijkt dit vierde dilemma zich in dit geval niet voor te doen. 

Er is immers geen sprake van een (dominerende) profane functie; de oorspronkelijke 

functie is onveranderd gebleven. Dat wil zeggen: de sacrale functie in het algemeen is 

na herbestemming behouden. Op genuanceerder niveau kan echter gesteld worden dat 

het gebouw wel degelijk een functieverandering is ondergaan. De islam en het 

christendom worden op zeer verschillende wijze gepraktiseerd. De sacrale functie is 

met herbestemming dus behouden, maar tevens is er een nieuwe laag toegevoegd aan 

de (sacrale) geschiedenis van het gebouw.  

 

Wellicht kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de herbestemming van 

de H. Cleophas Emmaüskerk grosso modo een goed besluit was, maar wel met dien 



 40 

verstande dat er sprake is geweest van niet onbelangrijke miscommunicatie met 

omwonenden en gelovigen. Het bisdom lijkt geen enkele moeite te hebben genomen 

om draagvlak te creëren voor zijn herbestemmingsbesluit. Om die reden kan deze 

herbestemming mogelijk worden getypeerd als een regentesk besluit, dat vanwege 

zijn inhoud (‘moskee-keuze’) voor sommige belanghebbenden nog steeds moeilijk te 

verteren is. 

 

4.2. Een oud-katholieke kerk: de Maria Minor - 
ACHTER CLARENBURG 6 

Van de wijk Overvecht naar het centrum van 

Utrecht. Genietend van een uitsmijter en een 

Belgisch biertje zou een bezoeker van café Olivier 

niet snel zeggen dat de ruimte nog geen veertig jaar 

geleden dienst deed als kerkgebouw. Hoewel, deze 

uitspraak moet genuanceerd worden. Waar het 

meubilair erg typisch is voor een etablissement als 

deze, vertelt de rest van het interieur duidelijk een 

ander verhaal. Bij binnenkomst in de grote ruimte valt direct het grote orgel op dat 

tegen de achtermuur is bevestigd. Het witte plafond dat is gebaseerd op een 

boogconstructie en de hooggeplaatste ramen doen denken aan een kerk. Daarnaast 

getuigen de beelden boven en te midden van de twee binnendeuren aan de voorgevel 

van een christelijke connotatie van het gebouw. 

 Vanaf de straat blijkt uit weinig dat dit café voorheen een godshuis is geweest. 

Dit is niet vreemd, aangezien het gebouw van oorsprong een schuilkerk was. De 

geschiedenis van het pand aan Achter Clarenburg gaat terug tot het jaar 1000 toen 

huis Clarenburg werd gebouwd. In de zestiende eeuw werd het huis op ingrijpende 

wijze verbouwd door de familie Voocht van Rynevelt die op dat moment eigenaar van 

het gebouw was. Historici menen dat tijdens deze periode ook de achterdeur is 

geconstrueerd die het huis via een steegje verbond met de huidige Mariaplaats. In 

1640 werd het gebouw eigendom van de katholieke Adriaen Ram die het in gebruik 

stelde als schuilkerk voor katholieken.113  

Aan het eind van de zeventiende eeuw was er sprake van veel onenigheid en 

conflicten binnen de katholieke kerk, een situatie die in 1723 tot een schisma 

                                                 
113 Ton van den Berg, Van kerk tot café (Utrecht 2007) 7. 

Maria Minor  
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leidde.114 De katholieken die onder het gezag van de paus uitwilden, kozen in dat jaar 

Cornelis Steenhoven tot hun eigen bisschop van Utrecht. De paus erkende deze 

benoeming niet, waarmee de breuk tussen rooms- en oud-katholiek een feit was, een 

benaming die overigens pas vanaf de negentiende eeuw werd gebruikt. De pastoor van 

Achter Clarenburg koos de kant van de oud-katholieken, een kerkgenootschap dat tot 

op heden bestaat.115 Het grootste verschil tussen de twee katholieke stromingen zit in 

de hiërarchie. De oud-katholieke kerk staat zogezegd los van de paus; de bisschop is 

de hoogste in rang binnen zijn eigen bisdom.116  

 In de negentiende eeuw was huis Clarenburg nogmaals aan meerdere 

verbouwingen onderhevig. Vooral in 1860 vond een grondige transformatie plaats: 

één muur en een paar middeleeuwse kelders bleven behouden. Op de funderingen van 

de voorgevel werd een nieuwe kerkgevel geplaatst die 

geassocieerd kon worden met die van een woning en net 

als voorheen nog steeds niets losliet over het interieur en 

de functie van het pand.117  

 Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw werd 

besloten dat de oud-katholieke parochie St. Marie, die tot 

dan toe kerk hield in de Maria Minor, samen zou gaan met 

de parochies van de St. Jakobuskerk en de Gertrudiskapel. 

Het aantal eucharistievieringen dat werd gehouden in het 

kerkgebouw was zodanig afgenomen, dat overgegaan moest worden tot deze fusie.118 

Het waren drie zeer verschillende parochies. In de woorden van mw. A. Zwart, een 

oud bestuurslid van de Maria Minor: “De onze was een gezellige 

middenstandsparochie, zelfstandige bazen. De Gertrudis was een beetje koude kak. En 

de Jakobus was de tuiniersvereniging. Nu pas zijn we eindelijk een beetje één.”119 

Vanuit de kerk was er nauwelijks draagvlak voor de fusie, maar de parochies hadden 

niets in te brengen tegen de bisschop.120 Zo kwam het dat in die periode van de drie 

                                                 
114 Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005) 222-
224. 
115 Albertus van Hulzen, Utrechtse kerken en kerkgebouwen (Baarn 1985) 126-130. 
116 Interview met mw. A. Zwart, oud bestuurslid Maria Minor (9 juni 2010). 
117 Van den Berg, Van kerk tot café, 7. 
118 Ibidem, 7. 
119 Interview met mw. A. Zwart, oud bestuurslid Maria Minor (9 juni 2010). 
120 Ibidem. 

Maria Minor tijdens dienst 



 42 

oud-katholieke parochies slechts één overbleef, gehuisvest in de oud-katholieke 

kathedraal van St. Gertrudis aan het Willemsplantsoen.121 

 Na enkele jaren van verhuur en leegstand, werd in 1989 het definitieve besluit 

genomen om het kerkgebouw Maria Minor te verkopen.122 “We gingen natuurlijk 

tegen de bisschop in, maar hij beslist uiteindelijk. Alleen hoort hij ons meer dan de 

rooms-katholieke bisschop zijn achterban zou horen. Bij die kerk heeft de parochie er 

niets over te zeggen. De bisschop bepaalt, punt uit klaar.”123 De Maria Minor werd 

aan een echtpaar verkocht dat al in één van de omliggende panden woonde. Zij 

verhuurden de ruimte ten behoeve van geluidsopnamen voor klassieke muziek.124 

Over de mogelijkheden zegt Zwart:  

 

Ik denk dat er niet veel keuze was. Meneer Mik en zijn vrouw woonden al in de 

pastorie, waren al huurder, dus dat lag redelijk voor de hand, ondanks de prijs. (…) 

En wat ik al opgezet had, het verhuren van de ruimte voor platenopnamen, heeft het 

echtpaar overgenomen.125 

 

In 2004 werd de Maria Minor doorverkocht aan de ‘Elizen Vastgoed Groep’. Een 

monumentaal pand dient het publieke belang, mits het zorgvuldig wordt beheerd. De 

particuliere eigenaar van de Maria Minor kon het onderhoud echter niet meer 

opbrengen waardoor verkoop de enige oplossing was. In opdracht van het 

vastgoedbedrijf is het in 1967 tot rijksmonument verklaarde pand zorgvuldig 

gerenoveerd en is er een nieuwe bestemming voor gevonden. Bij de verbouwing van 

de voormalige schuilkerk zorgde vooral het kerkinterieur voor een ingewikkelde 

situatie. Men kon de nieuwe eigenaar niet verplichten alle onderdelen in de nieuwe 

omgeving wederom een plaats te geven, als dit al wenselijk zou zijn geweest. Met 

instemming van zowel de oud-katholieke kerk als de nieuwe eigenaar is bijvoorbeeld 

besloten dat de communiebank – waaraan de parochie een hoge sacrale waarde 

hechtte – in een ander kerkgebouw geplaatst werd. Beide partijen waren het er echter 

over eens dat de houten beeldengroep aan de binnenzijde van de voorgevel in het café 

kon blijven. Over de bestemming van het orgel leek men ten tijde van de verkoop nog 

                                                 
121 Van den Berg, 7. 
122 Ibidem. 
123 Interview met mw. A. Zwart, oud bestuurslid Maria Minor (9 juni 2010). 
124 Van den Berg, 7. 
125 Interview met mw. A. Zwart, oud bestuurslid Maria Minor (9 juni 2010). 
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niet uitgediscussieerd. Enerzijds maakt het deel uit van het monumentale kerkgebouw, 

anderzijds hoort een orgel in een kerk en niet in een café. Momenteel bepaalt het orgel 

nog steeds voor een groot deel het interieur.126 De verwijzingen naar het kerkelijke 

verleden zijn door de nieuwe uitbaters met respect opgenomen in de nieuwe 

ruimtelijke vormgeving en maken zo op gepaste wijze deel uit van het stijlvolle 

Belgische grand café. 

Op 28 januari 2007 vond de officiële opening van café Olivier plaats. Het 

nieuws dat in hun kerk een café zou komen, was voor de meeste parochianen van de 

Maria Minor erg schokkend. Toch heeft het verstrijken van de tijd een verzachtende 

werking en naast vele andere bezoekers die café 

Olivier inmiddels kent, drinken ook de voormalige 

parochianen van de Maria Minor er tegenwoordig 

na de zondagdienst nog wel eens een kop 

koffie.127 De religieuze functie van de Maria 

Minor heeft zo plaats gemaakt voor een andere 

sociaal-maatschappelijke invulling. 

 

Omgang met dilemma’s 

Ook bij deze casus kan de vraag worden gesteld hoe men is omgegaan met de vier 

onderscheiden dilemma’s. Kijkend naar de ontwikkelingen die de Maria Minor de 

afgelopen decennia is ondergaan, valt omtrent het eerste dilemma (‘Sloop of 

herbestemming?’) niet meer te zeggen dan dat er van eventuele sloopplannen voor dit 

monumentale pand geen sprake was. Naast het feit dat de historische waarde van de 

kerk hiervoor te hoog was, heeft uiteraard ook meegespeeld dat de betrokkenen zich 

konden vinden in de toekomstige bestemming. Daarbij is het gehele 

herbestemmingsproces zeer geleidelijk verlopen. Nadat de parochie afscheid had 

genomen van haar kerk, werd het gebouw eerst eigendom van de bewoners van de 

pastorie. Toen ook hun draagkracht niet meer toereikend was voor het (grootschalige) 

onderhoud, werd gekozen voor een commerciële eigenaar (en functie). Door deze 

omstandigheden (de opeenvolging van nieuwe functies en de continuïteit in gebruik) 

heeft men mogelijk nooit voor sloop gekozen.  

                                                 
126 Van den Berg, 7-11. 
127 Interview met mw. A. Zwart, oud bestuurslid Maria Minor (9 juni 2010). 
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 In hoeverre werd de omgang met de kerk bepaald door het tweede dilemma 

(‘Kan een kerk zonder sacrale functie?’)? In tegenstelling tot de eerste casus is er bij 

de Maria Minor – na het vertrek van de parochie – afstand gedaan van de sacrale 

functie. Waar de café-keuze voor de meeste (zo niet alle) parochianen als schokkend 

werd ervaren, kon men weinig anders doen dan het besluit van het oud-katholiek 

bisdom accepteren. De kerk heeft geen sacrale functie meer, maar door de 

toegankelijkheid van de nieuwe bestemming, kan menig oud-parochiaan ook 

tegenwoordig nog de ruimte ervaren en herinneringen op laten komen bij een bezoek 

aan het café. 

Als het gaat om het derde dilemma (‘Vormt herbestemming een belemmering 

voor stadsontwikkeling?’) kunnen de bouwontwikkelingen van de jaren zeventig in 

het centrum van Utrecht niet onbesproken blijven. Toentertijd had men het overdekte 

winkelcentrum ‘Hoog Catharijne’ graag verder uitgebreid richting de Mariaplaats, 

maar de aanwezigheid van de in 1967 tot monument verklaarde kerk stokte deze 

plannen. Het ging hier dus (nog) niet zozeer om de herbestemming als wel om het 

monumentale karakter van het gebouw dat de stadsvernieuwing moeilijker maakte. 

Met de huidige bestemming als café kan er wellicht juist gesproken worden van een 

‘nieuwe impuls’ voor de omgeving.  

 Wat betreft het vierde dilemma (‘Evenwicht tussen profane en sacrale 

functie?’) is deze casus 

interessanter dan de voorgaande. 

De nieuwe bestemming is van 

grote invloed op de uitstraling van 

het gebouw. Van buitenaf was 

uiteraard altijd al weinig van de 

sacrale aard van de schuilkerk te 

zien. Met café-elementen als 

terrasmeubilair is het kerkelijke 

karakter echter helemaal verdwenen. Het interieur van de voormalige kerk laat 

daarentegen wel nog enkele (ogenschijnlijk) authentieke elementen zien. Zo maakt het 

orgel onlosmakelijk deel uit van het monumentale pand en is het zeer aanwezig in de 

ruimte. Ook de beeldengroep tussen de twee voordeuren staat nog op de 

oorspronkelijke plek. De huidige beelden boven deze twee deuren zijn echter pas met 

Interieur café Olivier 
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de verbouwing tot café geplaatst, ter vervanging van de authentieke beelden.128 

Hieruit blijkt dat het Belgisch café dus ook bij heeft willen dragen aan de ‘sacrale’ 

sfeer van de nieuwe bestemming. Een sacrale functie is hiermee uiteraard niet 

behouden. De ruimte blijft een mix van twee werelden, waarbij de profane functie 

echter zonder enige twijfel domineert. 

 

De herbestemming van de Maria Minor tot Belgisch café is waarschijnlijk een goede 

keuze geweest. Van hogeraf is het besluit genomen tot een fusie van de drie Utrechtse 

oud-katholieke kerken, waarbij onder andere afstand werd gedaan van de Maria 

Minor. Meer draagvlak voor de hele procedure was wenselijk geweest en had wellicht 

gecreëerd moeten worden door zowel het parochiebestuur als de gemeente Utrecht. In 

tegenstelling tot het herbestemmingsproces omtrent de Cleophas Emmaüskerk, lijken 

de parochianen van de Maria Minor meer betrokken te zijn geweest bij de 

besluitvorming. Ook het feit dat het proces geleidelijker is verlopen, heeft 

hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan een relatief milde houding tegenover de 

herbestemming. Daarbij is het huidige café zeer toegankelijk en past het in de directe 

omgeving.  

 

4.3. Een hervormde kerk: de Buurkerk - 
STEENWEG 6 

Ook de Buurkerk kent al ruim vijfentwintig jaar 

een nieuwe bestemming: Nationaal Museum 

van Speelklok tot Pierement is een toegankelijk 

museum voor jong en oud. Het gebouw staat 

niet alleen tegenwoordig open voor iedereen, 

ook toen de kerk pas gebouwd was – waarschijnlijk in de tiende eeuw – vormde het 

een middelpunt van het alledaagse leven in de wijk. De oudste van de vier 

parochiekerken van Utrecht stond dicht bij de burgers of ‘buren’ en de Buurkerk 

dankt hier dan ook haar naam aan.129  

 Het kerkgebouw is onderhevig geweest aan meerdere branden en 

verbouwingen, maar misschien kunnen de beeldenstormen van 1566 en 1579 wel tot 

de meest ingrijpende gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk worden gerekend. 

                                                 
128 Interview met mw. A. Zwart, oud bestuurslid Maria Minor (9 juni 2010). 
129 Van Hulzen, Utrechtse kerken en kerkgebouwen, 68-69. 
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Een paar dagen nadat er voor de tweede maal vele beelden waren verwoest, werd op 

15 juni 1579 bepaald dat de Buurkerk zou worden afgestaan aan het calvinistische 

genootschap in Utrecht.130  

 De hedendaagse vorm van de kerk is afkomstig uit de zeventiende eeuw. Met 

de zware storm van 1674 die vooral Utrecht en omgeving teisterde, werd het hoge dak 

geruïneerd. Een nieuwe, lagere kap werd teruggeplaatst als gevolg waarvan de kerk – 

op de toren na – nooit meer deel uit heeft gemaakt van het silhouet van de stad.131  

Sinds 1984 kent de Buurkerk een museale functie en wordt de kerk nog zelden 

voor religieuze doeleinden gebruikt. Het is echter niet 

de eerste keer dat kerk werd herbestemd. In 1672 

waren er soldaten gelegerd in de kerk. De Buurkerk 

diende in 1795 als veldbakkerij toen de kerkelijke 

bezittingen door de Fransen werden ingenomen. Naast 

hospitaal en bakkerij heeft de kerk ook nog 

gefungeerd als stalling, toen het gebouw in 1813 door 

Kozakken en Pruisen werd gebruikt als onderkomen 

voor hun paarden. Sindsdien heeft de kerk weer haar 

religieuze functie kunnen uitdragen en stond de ruimte 

ter beschikking van de Nederlands Hervormde Gemeente.132  

Dat wil zeggen: tot 1978. In dat jaar werd namelijk duidelijk dat de situatie die 

was ontstaan door het (landelijk) afnemende kerkbezoek, niet langer houdbaar was. 

De kerkgemeente was te klein geworden om de kosten te kunnen dragen die het in 

stand houden van een dergelijke monumentale kerk vraagt. Na vele keuzes overwogen 

te hebben – markthal, moskee, examenzaal, expositieruimte – kwam men uiteindelijk 

op het idee om de kerk als onderkomen aan te bieden aan een Utrechts museum dat 

dringend op zoek was naar een nieuwe ruimte. Het ging om het museum dat sinds 

midden jaren tachtig bekend is komen te staan als het ‘Nationaal Museum van 

Speelklok tot Pierement’133. Wat in 1956 begon als een op zichzelf staande 

tentoonstelling van automatisch spelende muziekinstrumenten en draaiorgels, groeide 

                                                 
130 Van Hulzen, 71-72. 
131 Tessel Pollmann, Herbestemming van Kerken (Zeist/Den Haag 1995) 44-45. 
132 Pollmann, Herbestemming van Kerken, 45. 
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uit tot een museum met wereldwijd de meest toonaangevende collectie in haar 

soort.134  

Voor het museum echter de kerk kon betrekken, moest er eerst een 

grootschalige verbouwing plaats vinden. Belangrijk hierbij was de tijdelijkheid en 

omkeerbaarheid van de ingreep. Vandaar dat er werd gekozen voor een ‘inbouw’ die 

uitgebroken zou kunnen worden, mocht de Buurkerk ooit weer haar religieuze functie 

krijgen. Met deze constructie is de kerk verschillende compartimenten gegeven die 

niet alleen nuttig zijn voor het afscheiden van de akoestiek – een voorwaarde in een 

museum waarin muziek de boventoon voert – maar ook erg praktisch als het gaat om 

verwarming van het hoge kerkgebouw.135 

Zonder toestemming van de gemeente mag men een kerk niet zomaar een 

nieuwe bestemming geven. In dit geval was het echter de gemeente Utrecht die het 

idee aandroeg. Zij had namelijk een contract gesloten met de hervormde gemeente 

van de Buurkerk waarmee deze juridisch eigenaar bleef en de gemeente Utrecht 

economisch eigenaar werd. In het contract staat ook vastgesteld dat het museum de 

kerk gedurende vijfhonderd jaar huurt van de gemeente voor het symbolische bedrag 

van f.100,-. Met deze lange termijn was de kerkgemeente uit haar zorgen, zonder 

definitief afscheid te hoeven nemen van het historische kerkgebouw. Zowel de stad 

als de kerk vond dit toentertijd de meest geschikte oplossing, zo verklaart dhr. A. van 

Hassel, die tijdens de besluitvorming als wethouder van stadsontwikkeling aan tafel 

zat.136 

 Dhr. L. Paulussen, huidig directeur van de Protestantse Gemeenschap Utrecht 

(PGU) zegt over dit besluit het volgende: “Als ik terug kijk naar die periode vind ik 

het een verantwoord besluit, maar in deze tijd zou ik nooit voor vijfhonderd jaar 

getekend hebben.”137 Met dit contract wordt de kerk naar huidige maatstaven te kort 

gedaan. Met het geld dat de protestantse gemeenschap nu misloopt – door akkoord te 

gaan met dit symbolische bedrag – had men veel andere nuttige dingen kunnen doen, 

zo beredeneert Paulussen.138 

 Volgens Paulussen komt de protestantse gemeenschap er slecht vanaf, terwijl 

het museum juist alle voordelen geniet:  
                                                 
134 Theo Kralt, Wietse Klukhuhn en Peter van der Ros (ed.), Levende monumenten. Geschiedenis, 
instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken (Utrecht 2008) 233. 
135 Pollmann, Herbestemming van Kerken, 46. 
136 Interview met dhr. A. van Hassel, oud wethouder stadsontwikkeling (2 juni 2010). 
137 Interview met dhr. L. Paulussen, directeur PGU (28 mei 2010). 
138 Ibidem. 
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Omdat in het huurcontract staat dat de PGU zes keer per jaar het gebouw mag 

gebruiken voor bijvoorbeeld een kerkelijke eredienst, blijft de Buurkerk de kerkelijke 

functie houden en kan het museum bij de Rijksdienst 65% van het grootonderhoud 

gesubsidieerd krijgen. Die mogelijkheid hadden ze niet als er geen kerkelijke claim 

of kerkelijk oormerk meer aan zat.139  

 

Toch heeft ook de PGU baat bij deze subsidies; het kerkgebouw blijft zo immers in 

goede staat. 

 Indertijd was het een goede oplossing. Natuurlijk waren veel leden van de 

kerkelijke gemeente teleurgesteld en ontevreden met het besluit. Zelfs nu nog zijn er 

mensen binnen het citypastoraat – dat midden jaren zeventig verhuisde naar de 

Domkerk – die liever de Buurkerk voor de diensten willen gebruiken.140 “Ik kan niet 

zeggen dat het van harte is gebeurd. Vandaar ook dit 

contract. De kerkgemeente moet altijd betrokken 

worden, de gemeente Utrecht kan niet vrijelijk 

beschikken over de Buurkerk. Dus in die zin heeft de 

protestantse gemeenschap toch nog een heel klein 

touwtje in handen”141, aldus Van Hassel.  

 Inmiddels zit het museum al ruim vijfentwintig 

jaar in de Buurkerk gevestigd. Het sacrale en profane 

blijken hier goed met elkaar samen te gaan. Dit kan 

geïllustreerd worden aan de hand van een concert dat 

eens werd gegeven, waarbij kerk- en draaiorgel samen speelden.142 Toch blijft er naast 

de vraag wat deze nieuwe bestemming betekent voor de kerk als erfgoed, ook een 

prangende kwestie voor het museum bestaan. Het is uiteraard een zeer mooi historisch 

onderkomen, maar of het de meest optimale plaats is voor het museum? De minimale 

kantoorruimte, de stookkosten, de slechte parkeermogelijkheden en de hoge 

onderhoudskosten laten veel te wensen over.143 

 

                                                 
139 Interview met dhr. L. Paulussen, directeur PGU (28 mei 2010). 
140 Interview met dhr. A. van Hassel, oud wethouder stadsontwikkeling (2 juni 2010). 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Pollmann, Herbestemming van Kerken, 49. 
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Omgang met dilemma’s 

Als derde en laatste casus wordt hier ook van de Buurkerk nagegaan hoe tijdens het 

herbestemmingsproces de omgang met de vier dilemma’s verliep. Het eerste dilemma 

(‘Sloop of herbestemming?’) lijkt ook in het geval van de Buurkerk niet te hebben 

gespeeld. De cultuurhistorische waarde van dit rijksmonument is zeer hoog waardoor 

de sloop ervan nooit ter sprake gebracht kan zijn. Daarbij werd de herbestemming 

indertijd gezien als goede oplossing voor zowel de leegstaande kerk als voor het naar 

ruimte zoekende museum.  

Ook het tweede dilemma (‘Kan een kerk zonder sacrale functie?’) is op deze 

casus minder van toepassing. De kerkelijke gemeente (PKN) heeft immers zes keer 

per jaar de mogelijkheid om de Buurkerk te gebruiken voor een dienst of viering. De 

Buurkerk heeft dus op minimale wijze haar sacrale functie behouden. Het is zeer 

waarschijnlijk dat een dergelijke constructie alleen mogelijk is bij PKN-gemeenten. 

Voor het rooms-katholieke kerkgebruik ligt een gecombineerde functie (zoals van de 

Buurkerk) gecompliceerder. De impact die het grotendeels wegvallen van de sacrale 

functie van de Buurkerk voor de kerkelijke gemeente heeft gehad, is binnen de 

haalbaarheid van dit onderzoek helaas niet meegenomen. 

 Minder nog dan bij de twee andere casestudies lijkt het derde dilemma 

(‘Vormt herbestemming een belemmering voor stadsontwikkeling?’) bij de Buurkerk 

aan de orde te zijn geweest. Mijns inziens is een monumentaal gebouw als de 

Buurkerk op een dergelijke plaats in de historische binnenstad dan ook meer op zijn 

plek dan moderne nieuwbouw. 

Tot slot het vierde dilemma (‘Evenwicht tussen profane en sacrale functie?’). 

Ten tijde van het herbestemmingsproces rond 1980 heeft men de sacrale functie van 

de kerk zoveel mogelijk willen behouden. Welke invloed heeft de verbouwing tot 

museum echter gehad op de uitstraling van het godshuis? Mede door de ‘tijdelijkheid’ 

van de inbouw is de structuur van de kerk nog goed zichtbaar. Uit het huidige 

interieur blijkt dat men er indertijd veel aan heeft gedaan om de kerkelijke 

ruimtewerking in tact te laten. Ondanks de aanwezigheid van profane (museale) 

elementen lijkt er bij de Buurkerk sprake van een redelijk evenwicht tussen het 

profane en sacrale. Het gebouw kan immers nog gebruikt worden als kerk. Ook in de 

toekomst zou het museum in theorie zonder al te zichtbare littekens uit de Buurkerk 

kunnen verhuizen. De (ogenschijnlijke) balans tussen profaan en sacraal wordt mooi 

verbeeld in het genoemde samenspel tussen kerk- en draaiorgel. 
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Wanneer nauwkeurig wordt terug gekeken op de herbestemming van de Buurkerk kan 

gezegd worden dat het besluit een juiste keuze is geweest. Het contract dat tussen de 

drie partijen is gesloten, biedt ruimte voor zowel de museale (profane) als  de 

kerkelijke (sacrale) functie. Daarbij is de kerk toegankelijk voor iedereen, op 

voorwaarde dat men in het bezit is van een museumkaartje.  

 Toch had de kerkelijke gemeente meer kunnen halen uit het contract dat zij 

sloot met de gemeente Utrecht. Deze laatste partij had hierbij een belangrijke rol 

kunnen (of zelfs: moeten) spelen. Zoals Paulussen verwoordt, is vijfhonderd jaar een 

(te) lange tijd. Vanuit hedendaags perspectief had de PGU meer baat gehad bij een 

contract dat een kortere periode zou beslaan. Toentertijd was het een redding voor de 

kerkelijke gemeente, nu betekent het als het ware een ‘verlies’.  

 

4.4. Overeenkomsten en verschillen 

Welke conclusies kunnen nu worden getrokken uit de bovenstaande analyse van de 

manier waarop de drie kerkgemeenten zijn omgegaan met de vier dilemma’s inzake 

de herbestemming van hun kerkgebouwen?  

 

Dilemma 1: Sloop of behoud? 

Dit dilemma heeft strikt genomen bij geen van de drie kerken gespeeld: sloop is in 

geen enkel geval een reële optie geweest.  

 

Dilemma 2: Kan een kerk zonder sacrale functie? 

Alle drie de kerkgenootschappen hebben, vanwege de onhoudbare financiële situatie 

waarin hun kerken zich bevonden, voor een oplossing gekozen, waaraan men idealiter 

waarschijnlijk niet de voorkeur zou hebben gegeven. Voorkeur van alle drie de 

denominaties lijkt het behoud van de sacrale functie te zijn (geweest), maar dan houdt 

de overeenkomst al snel op.  

� Men verschilt in de mate waarin men de voorkeur dwingend acht: alleen de 

rooms-katholieke kerk koos geheel rechtlijnig voor behoud van de sacrale 

functie. Voor de oud-katholieke en de hervormde kerk was een café 

respectievelijk museum (kennelijk) bespreekbaar.  

� Men verschilt evenzeer in de mate waarin men (nog) tevreden is met de eerder 

gemaakte keuze: De PGU zou graag het contract dat met de gemeente Utrecht en 
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het museum is gesloten, herzien. Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden 

dat de PKN nu eerder zou kiezen voor een sociaal-maatschappelijke invulling 

van de Buurkerk waarbij zij zelf meer sturing zou hebben, dan met het lopende 

contract het geval is. De keuze voor een moskee in een rooms-katholieke kerk 

zou gelet op de uitspraken van de bisdommen (zie hoofdstuk 3) tegenwoordig 

mogelijk ook niet meer gemaakt worden. Alleen de oud-katholieke kerk lijkt 

tevreden met de gemaakte keuze. Althans, er is geen informatie die wijst op het 

tegendeel. 

� Deels afgeleid van de voorkeur voor behoud van sacraliteit, verschilt men tevens 

in de mate waarin multifunctioneel gebruik als acceptabel wordt gezien. Zo is de 

rooms-katholieke kerk fel tegen multifunctioneel gebruik, vanwege het gewijde 

karakter van de ruimte. De Emmaüskerk is dan ook niet voor andere dan sacrale 

doeleinden gebruikt. De oud-katholieke kerk lijkt daarentegen vrijer te zijn als 

het gaat om het beheer van de gebouwen. De Maria Minor heeft naast kerk 

immers ook tijdelijk dienst gedaan als opnamestudio. Binnen de PKN is 

multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen al vaak toegepast. De 

herbestemming van de Buurkerk kan met de contractuele mogelijkheid voor 

minimaal kerkelijk gebruik eventueel ook gezien worden als een voorbeeld 

hiervan. 

 

Dilemma 3: Vormt herbestemming een belemmering voor stadsontwikkeling? 

Op grond van dit dilemma is het slechts relevant een vergelijking te maken tussen de 

Maria Minor en de Buurkerk. Ondanks dat er binnen dit onderzoek (te) weinig 

informatie is gegenereerd over de rol van dit dilemma binnen de 

herbestemmingsprocedures, kan wellicht toch gesteld worden dat de herbestemming 

van deze twee kerken een gezonde impuls voor de omgeving is geweest. 

 

 Dilemma 4: Evenwicht tussen profane en sacrale functie? 

Wat betreft dit laatste dilemma legt de profane functie bij de Emmaüskerk geen 

gewicht in de schaal en is er sprake van een volledig sacraal gebruik. De Maria Minor 

fungeert tegenwoordig als een profane instelling en kent ondanks sacrale elementen 

(het orgel en de beelden) geen sacrale functie. Bij de Buurkerk kan wellicht van een 

‘evenwicht tussen de profane en sacrale functie’ worden gesproken. Het museum 

domineert de ruimte, maar zes keer per jaar is er mogelijkheid voor een kerkelijke 
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dienst. Hoewel de meningen over dit ‘evenwicht’ mogelijk verdeeld zijn, is van een 

combinatie van de twee functies wel degelijk sprake. 

 

 

Tot besluit 

Bovenstaande verschillen in de omgang met de genoemde dilemma’s zijn – naast 

inhoudelijke gronden – mogelijk deels gebaseerd op het verschil in organisatievorm 

van de drie kerken. De rooms-katholieke kerk is sterk verbonden met bisdom en paus. 

De oud-katholieke kerk staat rechtstreeks onder eigen bisdom, wat mogelijk al meer 

zelfsturing meebrengt. Bij het herbestemmingsproces van beide kerken valt dit terug 

te zien. Beide bisdommen namen het onherroepelijke besluit, maar de oud-katholieke 

parochie lijkt meer inspraak te hebben gehad. Bij de PKN is het beheer van de 

gebouwen veel meer lokaal geregeld, een structuur die ook meer draagvlak zou 

kunnen betekenen voor eventuele herbestemmingsbesluiten. Duidelijk is dat de 

gemeente van de Buurkerk meer betrokken is geweest bij de besluitvorming dan de 

parochies van de twee andere kerken. Of er meer draagvlak was, is niet met zekerheid 

te stellen. 

 Een belangrijk voordeel inherent aan de keuze voor een café of museum ten 

opzichte van de keuze voor een moskee is dat men als parochiaan of mogelijk zelfs als 

toerist, in dit laatste geval (definitief) afscheid heeft moeten nemen van een bezoek 

aan de kerk, zolang men althans geen islamiet is (geworden). Uit de besproken 

casestudies komt duidelijk naar voren dat de parochianen van de Emmaüskerk (bijna) 

nooit meer een voet in het gebouw hebben gezet, terwijl de oud-katholieke 

parochianen en de hervormde gemeente van de Buurkerk tot op heden een bezoek 

kunnen brengen aan hun kerkgebouw. Mijns inziens is dit een belangrijke factor  die 

meegenomen zou moeten worden bij toekomstige besluiten tot herbestemming.  

Al met al kan uit het voorgaande geconcludeerd worden dat de afstoting van 

de betreffende kerkgebouwen in alle drie de gevallen voort is gekomen uit 

ontoereikende financiële draagkracht. Daarnaast is evident dat herbestemming 

‘winnaars’ en ‘verliezers’ oplevert. Het lijkt erop dat de kerkgemeenten – los van de 

aard van de nieuwe bestemming – aan de verliezende kant staan. Ook konden de 

betreffende gemeente en parochies geen van alle terugvallen op lokaal dan wel 

landelijk beleid inzake herbestemming, een punt dat in hoofdstuk 5 uitvoerig wordt 

besproken.  
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De verschillen in de manier waarop de drie kerken met de herbestemming zijn 

omgegaan, zijn vooral gebaseerd op de positie die zij hebben ingenomen ten opzichte 

van (het behoud van) de sacrale functie. Desondanks lijkt in alle gevallen uiteindelijk 

te gelden: nood breekt wet. Toen het er op aan kwam, is men toch veelal pragmatisch 

omgegaan met de eigen principes. Herbestemming van de drie kerkgebouwen lijkt de 

juiste keuze te zijn geweest: van een bedreigde situatie van dit gebouwd religieus 

erfgoed is tot op heden geen sprake geweest.  
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5. Maatschappelijke discussie        

In dit vijfde en laatste hoofdstuk worden met betrekking tot een tweetal belangrijke 

aspecten van de herbestemmingsproblematiek – namelijk het ‘beleidskader’ en de 

‘besluitvorming’ – enkele maatschappelijke opvattingen besproken. Daarbij worden 

ook enkele valkuilen geïnventariseerd, mede met het oog op de conclusies van 

hoofdstuk 4. 

 

5.1. Beleidskader  

Gelet op het structurele karakter van de voortgaande ontkerkelijking en het gegeven 

dat er in Nederland veel kerken staan, is het verwonderlijk dat er (nog) geen eenduidig 

landelijk of lokaal beleidskader beschikbaar is, dat handvatten biedt aan 

belanghebbende partijen wanneer een alternatief voor de actuele bestemming van een 

kerk wenselijk is. 

Gemeenten dienen een duidelijk beleid vast te stellen en vooral vast te houden, 

zoals Tessel Pollmann in 1994 in een onderzoeksrapport naar voren bracht.144 Het is 

onmogelijk alle kerken te behouden. Er zullen dus criteria en een prioriteitenlijst 

opgesteld moeten worden, zodat ad hoc beleid kan worden voorkomen.145 

Deze constatering blijkt niet gedateerd te zijn. Ook volgens Norman Vervat en 

Herman Wesselink – actief bij erfgoedverenigingen Heemschut respectievelijk 

Cuypersgenootschap – wordt door veel provincies en gemeenten tot op heden geen 

(goed) beleid gevoerd. De (lokale) overheid doet te weinig voor het gebouwd religieus 

erfgoed. In hun artikel geven Vervat en Wesselink aan dat de eerste stap naar een 

betere toekomst voor kerkgebouwen aankomt op een structureel aanwijzingsbeleid. 

De overheid dient het heft in handen te nemen. Zorgvuldige herbestemming is volgens 

hen de tweede stap die moet worden genomen. Zelfs in (krimpende) gebieden waar 

een overschot is aan leegstaande kerkgebouwen biedt het geven van een nieuwe 

functie aan de kerkelijke panden mogelijk een uitkomst. Juist ook hier kan 

herbestemming een extra impuls geven aan de leefbaarheid van de omgeving.146 

                                                 
144 Tessel Pollmann,  Monumentale gebouwen herbestemd: restauratie, transformatie en hergebruik 
van grote complexen (Den Haag 1994) 7. 
145 ‘Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties; aan lokale overheden en kerkelijke 
bestuurders’, uitgevoerd in opdracht van de bisdommen van Haarlem en Rotterdam in samenwerking 
met Projectbureau Belvedere (2008) 15. 
146 Vervat, ‘Nog even en de wederopbouwkerk is uit ons landschap verdwenen’. 
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Omdat er geen goed beleid voor handen is, hebben (direct) betrokkenen op 

verscheidene plaatsen in Nederland zelf het initiatief genomen, onder meer door het 

oprichten van verenigingen, stichtingen en platforms ten behoeve van het behoud van 

kerkelijk erfgoed. Een voorbeeld hiervan is het ‘Platform Religieus Erfgoed’, in 

februari 2010 opgericht binnen de regio Hoorn (Noord-Holland). Dit platform bestaat 

uit de eigenaars van een zevental bedreigde kerken in Hoorn en omstreken die zich 

ernstig zorgen maken om de toekomst van de gebouwen. 147 De groep vrijwilligers 

heeft meerdere doelstellingen:  

 

- de kennis van en de belangstelling voor het religieus erfgoed moet groter [worden] bij 

zowel de politiek als het grote publiek;  

- de kerken moeten meer in het oog lopen en beter toegankelijk worden;  

- de deskundigheid in gebouwbeheer en -behoud moet groter worden;  

- het gebruik van de gebouwen in culturele en educatieve zin moet groeien.148  

 

Een veilige toekomst voor het religieus erfgoed kan volgens hen alleen gegarandeerd 

worden “als de gemeente het voortouw neemt in het realiseren van financieel en 

organisatorisch draagvlak”149. 

 Ook vanuit andere hoek wordt gesteld dat de gemeente een belangrijke rol 

speelt binnen deze problematiek: “Door het falende monumentenbeleid van 

burgerlijke overheden ziet de Kerk zich opgezadeld met overtollig kerkelijk vastgoed, 

waarvan de kosten van renovatie en onderhoud zeer hoog zijn.”150 Een groeiend aantal 

kerkgebouwen wordt een monumentenstatus toegekend, maar de financiële 

draagkracht blijft achter. Een parochiaal-publieke samenwerking zou het antwoord 

kunnen bieden op dit vraagstuk.151  

 

Kern van deze samenwerking is dat de parochie de gebouwen verhuurt op basis van 

                                                 
147 Vereniging Oud Hoorn, ‘Oprichting Platform Religieus Erfgoed Hoorn’, 
http://www.oudhoorn.nl/actualiteit.php?cat=1&id=870 (laatst gewijzigd: 7 maart 2010) bezocht op 16 
juli 2010. 
148 Westfries Weekblad (ed. Hoorn), ‘Platform kerkelijk erfgoed’, http://www.echo.nl/wf-
ho/buurt/redactie/1000472/platform.kerkelijk.erfgoed/ (laatst gewijzigd: 20 maart 2010) bezocht op 16 
juli 2010.  
149 Westfries Weekblad (ed. Hoorn), ‘Platform kerkelijk erfgoed’. 
150 Profnews, ‘Gemeente speelt belangrijke rol bij behoud religieus erfgoed’,  
http://www.profnews.nl/938118/gemeente-speelt-belangrijke-rol-bij-behoud-religieus-erfgoed (laatst 
gewijzigd: 17 juni 2010) bezocht op 16 juli 2010. Dit bericht is afkomstig van een website die zich 
profileert als bron van “vakinformatie voor professionals”: www.profnews.nl. 
151 Profnews, ‘Gemeente speelt belangrijke rol bij behoud religieus erfgoed’. 
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een maatschappelijk rendement en daarnaast de monumentaliteit van de gebouwen 

garandeert. De gemeente heeft tegelijkertijd voor langere tijd de beschikking over 

fysieke ruimte om zorg, welzijn en cultuur onder te brengen.152 

 

Participerend beleid, is dat dan inderdaad de sleutel als het gaat om het waarborgen 

van religieus erfgoed? Een samenhangend beleid is in ieder geval cruciaal, zoals ook 

staat beschreven in het Strategisch Plan voor Religieus Erfgoed (SPRE), dat is 

opgezet binnen het kader van het ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’ (2008). In dit SPRE 

wordt nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor drie punten: 

 

1. De toekomst van het religieus erfgoed gaat ons allen aan en is een zaak van 

algemeen belang. Het voortbestaan van het religieus erfgoed wordt echter ernstig 

bedreigd. Het is daarom een absolute noodzaak ter zake een samenhangend 

beleid te ontwikkelen. 

2. De implementatie van dat beleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

alle betrokken partijen. Van hen wordt een flinke extra inspanning gevraagd, ook 

in financieel opzicht. 

3. Gelet op de zeer complexe materie en de vele actoren is een strikte regievoering 

noodzakelijk, waarvoor de eindverantwoordelijkheid dient te berusten bij de 

minister van OCW.153 

 

Ook door dit SPRE wordt dus onderstreept dat beleid, participatie en regie drie 

kernpunten zijn als het gaat om de problematiek omtrent het religieus erfgoed. 

 

5.2. Besluitvorming 

Coenen betoogt dat het de taak is van de parochie of kerkgemeente zelf “om bij het 

verlies van de oude bestemming deze kerkgebouwen wederom te laden met een 

nieuwe betekenisvolle functie”154 Daarbij gaat hij echter voorbij aan het feit dat er 

grote verschillen bestaan tussen de katholieke en protestantse kerk in Nederland wat 

betreft organisatiehiërarchie. De rooms-katholieke kerk (in Nederland) is 

aanmerkelijk centralistischer georganiseerd dan de protestantse kerk. 

                                                 
152 Profnews, ‘Gemeente speelt belangrijke rol bij behoud religieus erfgoed’. 
153 Nico Nelissen, Geloof in de toekomst! Strategisch Plan Religieus Erfgoed (Heeswijk 2008) 154-155. 
154 Coenen, 183. 
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Bovendien heeft niet alleen het kerkelijke bestuur maar ook de (lokale) overheid een 

cruciale rol in deze problematiek, vanwege de ruimtelijke functie van elke kerk.  

Verder verdient het de voorkeur om kerkgangers, omwonenden en 

maatschappelijke groeperingen van begin af aan te betrekken bij de herbestemming.155 

Een pro-actieve houding van alle betrokkenen is belangrijk. “Het overleg is gebaat bij 

een open uitwisseling van motieven en belangen. Ad hoc beleid, willekeur, onbegrip 

en polarisatie kan daarmee worden vermeden.”156 Alle direct en indirect 

belanghebbende partijen dienen geïnformeerd te worden over de te volgen procedure 

en in staat te worden gesteld om hun eventueel afwijkende standpunten inzake 

herbestemmingsalternatieven voor het voetlicht te brengen. 

 Een goede besluitvormingsprocedure is van groot belang. Alle alternatieven 

die reëel zijn binnen de gegeven beleidskaders verdienen voldoende aandacht. 

Tegelijk moet men echter in de gaten houden dat niet alleen de tijd doortikt, maar dat 

ook de kosten blijven oplopen, een situatie die in elk geval vermeden moet worden. 

Dit vraagt om een snelle besluitvorming. Om de zorgvuldigheid hiervan te 

waarborgen, lijkt het raadzaam (extra tijd voor besluitvorming te creëren door) 

afspraken te maken over een tijdelijke bestemming van het leegstaande kerkgebouw. 

 

5.3. Valkuilen 

De optie van een tijdelijk alternatief gebruik van het kerkgebouw heeft een aantal 

aantrekkelijke kanten. Een tijdelijke invulling van een gebouw is van belang om de 

praktische reden dat er zo minder vrijheid is voor vandalisme. Een leegstaand pand 

kan vernieling en onwettige bewoners aantrekken. Hiernaast kan een tijdelijke 

bestemming echter ook de verwerking van de besluitvorming ten goede komen. Het 

afstoten van een kerk is een (erg) emotionele gebeurtenis. De tijdelijkheid van een 

bestemming verzacht de hectiek rondom een definitieve functiewijziging en biedt 

daarnaast tijd en ruimte om goed na te denken over de toekomst van het gebouw.157 

(Bij deze gedachte kan het herbestemmingsproces van de Maria Minor – zoals 

besproken in hoofdstuk 4 – als voorbeeld gelden.) In het verlengde hiervan kan een 

tijdelijke bestemming ook worden opgevat als experimenteerruimte. Men kan op deze 

manier in de praktijk toetsen of een nieuwe bestemming in een aantal van te voren 

                                                 
155 ‘Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties’, 5. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem, 13. 
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afgesproken opzichten voldoende bevalt. Na evaluatie wordt het ‘experiment’ 

beëindigd en wordt de herbestemming in structurele vorm gecontinueerd dan wel 

herzien. 

Het probleem van langdurige leegstand van monumenten vormt ook bij de 

overheid een punt van aandacht, zo blijkt uit de eerder besproken erfgoedbalans. 

“Langdurige leegstand leidt doorgaans tot verval, sloop of enorme kostenverhoging. 

Herbestemming kan daardoor in gevaar komen.”158 Er moet dus tijdig gekeken 

worden naar mogelijke geïnteresseerden om zo tussentijds verval en daarmee een 

slechte staat of zelfs onvermijdelijke sloop van het gebouwd erfgoed te voorkomen. 

Een bijkomend voordeel is dat tijdelijke herbestemming (op minimale wijze) kan 

bijdragen aan de periodieke aflossing van de exploitatielasten van het gebouw.159 Ook 

Pollmann is van mening dat “een goede beveiliging, maar vooral het tegengaan van 

leegstand door een snelle beslissingsprocedure bittere noodzaak [is]”160.   

Tijdens het besluitvormingsproces betreffende de toekomst van een 

(leegstaand) kerkgebouw moet men valkuilen als oplopende kosten, vandalisme en 

onwetmatige bewoning in het oog houden. Tijdelijke bestemming van het 

kerkgebouw kan hier een uitkomst bieden en eventueel zelfs voordelen opleveren.  

 

Tot besluit 

De afgelopen tijd is er een groeiende aandacht ontstaan voor gebouwd religieus 

erfgoed. Overheden bemoeien zich echter slechts op summiere wijze met de 

beleidsvorming en -voering omtrent de herbestemmingsproblematiek. Hier en daar 

worden subsidies verstrekt aan noodbehoevende kerkeigenaars161, maar het ontbreekt 

aan een stabiel en gestructureerd landelijk beleid. Totdat de overheid een 

overkoepelend plan lanceert, zal het blijven neerkomen op plaatselijke initiatieven. 

                                                 
158 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ‘Erfgoedbalans 2009’, 234. 
159 Ibidem, 234. 
160 Pollmann, Monumentale gebouwen herbestemd, 8. 
161 De overheid stimuleert planmatig onderhoud van rijksmonumenten door eigenaren. Raadpleeg voor 
meer informatie over het ‘besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten’ (brim): 
www.cultureelerfgoed.nl   
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 Een mooi voorbeeld is de Kampwegkerk in Doorn 

(Utrecht). Toen deze leeg kwam te staan, zagen 

initiatiefnemers John Strijker en Ellen Remie de kans 

schoon om de kerk om te toveren tot een expositieruimte. 

Het begon in 2009 als een tijdelijke bestemming, maar ‘de 

Kunstkerk’ bleek een zodanig succes dat het 

ondernemersechtpaar er graag mee door wilde gaan. Met 

deze vorm van laagdrempelige herbestemming wordt de 

oorspronkelijke functie gedeeltelijk behouden: de kerk 

blijft een ontmoetingsplaats.162  

 Een dergelijke herbestemming kan uiteraard leiden tot een goed resultaat, 

maar voor hetzelfde geld loopt een vergelijkbaar initiatief uit op een grote mislukking. 

Tot er echter vanuit Den Haag duidelijke geluiden klinken, zal men in de praktijk niet 

anders kunnen dan zelf het initiatief te nemen en de handen uit de mouwen te steken 

om zo het bedreigde gebouwd religieus erfgoed van een mogelijke ondergang te 

redden.    

 

 

 

 

                                                 
162 Nieuwsblad de Kaap, ‘Kunstkerk heeft toekomstvisie’, 
http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Kunstkerk-heeft-
toekomstvisie.558686.news  (laatst gewijzigd: 25 juni 2010) bezocht op 16 juli 2010. 

Interieur Kunstkerk (1) 

Interieur Kunstkerk (2) 

Interieur Kunstkerk (2) 
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6. Conclusies en aanbevelingen       

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd en enkele 

aanbevelingen op een rij gezet.  

 

6.1. Conclusies 

Alvorens de hoofdvraag te beantwoorden, wordt eerst een antwoord gegeven op de 

vier deelvragen. 

 

1. Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de bedreigde status van gebouwd 

religieus erfgoed?  

Sinds de jaren zestig voelt de Nederlandse bevolking zich steeds minder betrokken 

bij het christelijk geloof en liturgische vieringen. Die nieuwe levenshouding heeft 

een toenemende ontkerkelijking tot gevolg gehad en veel kerken zijn sindsdien 

dan ook leeg komen te staan. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de 

onzekere toekomst van de kerkgebouwen. 

  

2. Welke functies en betekenissen kunnen aan een kerkgebouw – opgevat als 

gebouwd religieus erfgoed – worden toegeschreven? 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen drie functies of betekenissen van 

een kerkgebouw. In de eerste plaats dient de kerk als godshuis. Het gebouw is de 

ruimte waar parochianen en gemeenteleden bij elkaar komen ter verering van 

God. De functie van godshuis houdt onlosmakelijk verband met de sacrale 

uitstraling van de kerk die zichtbaar is voor zowel gelovigen als niet-kerkelijken. 

 Ten tweede geldt de kerk als religieus erfgoed; het is een cultureel symbool 

van een (ver) verleden. Als bron van geschiedenis is de kerk in staat een 

historische sensatie op te roepen. Daarnaast neemt de kerk als religieus erfgoed 

een materiële en een immateriële vorm aan; twee vormen die zich – afhankelijk 

van de betreffende geloofsstroming – verschillend tot elkaar kunnen verhouden. 

Ten derde kan een kerkgebouw voor velen fungeren als een baken in het 

landschap. Enerzijds is dit baken geografisch van aard: de kerk is beeldbepalend 

voor de omgeving en kan tevens als oriëntatiepunt worden gebruikt. Anderzijds 

kan een kerkgebouw een monumentaal baken zijn: het herinnert aan een 

persoonlijk dan wel collectief verleden. 
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3. Welke argumenten pro en contra herbestemming ten behoeve van het behoud van 

het gebouwd religieus erfgoed kunnen worden onderscheiden? 

Als gekeken wordt naar de herbestemming van kerkgebouwen kan een winst- en 

verliesbalans worden opgemaakt.  

o Winst: het kerkbestuur profiteert van het vrijgekomen kapitaal als gevolg van 

verkoop van de kerk en is tevens verlost van exploitatie- en 

onderhoudsproblemen door onvoldoende inkomsten. Verder biedt het 

vrijgekomen pand ruimte voor nieuwe initiatieven, die zelfs een gezonde 

impuls kunnen betekenen voor de dynamiek van de omgeving. En tot slot 

maar erg belangrijk: herbestemming zorgt voor behoud van gebouwd religieus 

erfgoed. 

o Verlies: herbestemming brengt mogelijk (verdere) afkalving van de 

betreffende kerkgemeente met zich mee. Hierdoor kan sociale en religieuze 

vervreemding van gelovigen optreden ten opzichte van de eigen 

(kerk)gemeenschap. Verder zou herbestemming een verlammende werking 

kunnen hebben op stedenbouwkundige vernieuwingen. Ook betekent 

herbestemming in veel gevallen de aantasting van de authenticiteit van het 

kerkelijk erfgoed. 

 

4. Welke actuele maatschappelijke opvattingen spelen op het gebied van de 

herbestemmingsproblematiek? En welke valkuilen bestaan er bij de omgang met 

gebouwd religieus erfgoed? 

Twee aspecten lijken binnen de maatschappelijke opvattingen centraal te staan. 

Ten eerste zijn zowel deskundigen als (direct) betrokkenen het erover eens dat er 

gebrek is aan een duidelijk overkoepelend beleid. De (lokale) overheid moet meer 

de regie in handen nemen, zodat de herbestemming van kerkgebouwen zorgvuldig 

kan worden toegepast.  

Ten tweede blijkt dat een goede besluitvorming van groot belang is. Alle 

partijen dienen vanaf het begin betrokken te zijn bij het proces waarbij van 

iedereen een pro-actieve en participerende houding wordt verlangd. 

Een snelle besluitvorming is nodig om eventuele valkuilen te kunnen ontlopen. 

Om oplopende kosten, vandalisme of illegale bewoners tegen te gaan, zou men 

echter ook kunnen kiezen voor een tijdelijke bestemming van het kerkgebouw, 
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wat tevens als experiment zou kunnen worden beschouwd en mogelijk zelfs kan 

leiden tot een permanente nieuwe functie. 

 

Op grond van deze bevindingen kan nu een antwoord worden gegeven op de 

hoofdvraag van dit scriptieonderzoek: 

 

In hoeverre biedt herbestemming een geschikte oplossing voor het bedreigde gebouwd 

religieus erfgoed in Nederland? 

 

Uitgaande van de functies en betekenissen van een kerkgebouw, kan herbestemming 

gezien worden als een geschikte oplossing voor het bedreigde gebouwd religieus 

erfgoed, op voorwaarde dat men zorgvuldig te werk gaat. Om de kerk als erfgoed te 

kunnen behouden voor het nageslacht en de continuïteit van het kerkelijk baken in het 

landschap te kunnen waarborgen, is het zoeken naar een nieuwe functie van een kerk 

– waar nodig – zelfs een vereiste. Er is weinig hoop voor de toekomst van de kerk als 

godshuis. Mocht een kerkgemeente of parochie echter ooit weer besluiten terug te 

willen keren naar het (herbestemde) kerkgebouw, dan is dit – los van alle 

formaliteiten – eventueel mogelijk. 

De nadelen van herbestemming wegen niet op tegen de voordelen. Met 

herbestemming blijft het kerkelijk erfgoed behouden. Daarbij lijken kerkgebouwen 

die als gevolg van herbestemming aan authenticiteit hebben ingeboet, eerder een 

gezonde uitdaging dan een belemmering voor stedenbouwkundige plannen.  

Mede op grond van de drie praktijkvoorbeelden kan herbestemming gezien 

worden als een goede oplossing voor het bedreigde religieus erfgoed, maar blijkt er 

meer sturing nodig te zijn vanuit overkoepelend (inhoudelijk- en subsidie-)beleid. Er 

valt nog veel te winnen op het vlak van (een meer democratische) besluitvorming, 

waardoor in de samenleving meer draagvlak voor herbestemming kan ontstaan. Ook 

zouden bepaalde maatschappelijk acceptabele bestemmingsopties met een gericht 

subsidiebeleid aantrekkelijk kunnen worden gemaakt.  

 

6.2. Aanbevelingen 

Met het voorgaande in gedachte, kunnen tot slot nog enkele aanbevelingen worden 

geformuleerd: 
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Beleid  

� Een betere toekomst voor het religieus erfgoed kan alleen worden gegarandeerd 

wanneer de diverse veelal lokale beleidsaanzetten worden gecomplementeerd met 

een inhoudelijk samenhangend landelijk beleid. Hierop aansluitend dient mijns 

inziens een subsidieregeling te worden ingesteld. De diverse overheden (landelijk, 

provinciaal en lokaal) dienen hiertoe de regie in handen te nemen. 

 

Besluitvorming 

� Om tot een overwogen oplossing te komen voor een ‘leeglopende’ kerk moet er 

sprake zijn van participatie van alle betrokkenen. Naast het kerkelijke bestuur 

dient ook de (lokale) overheid deel te nemen aan de besluitvorming. Verder 

verdient het de voorkeur om kerkgangers, omwonenden en maatschappelijke 

groeperingen hierbij van begin af aan te betrekken. Alle partijen zullen zich pro-

actief moeten opstellen en open moeten staan voor de genoemde alternatieven.  

 

� Gedurende het besluitvormingsproces kunnen zich valkuilen voordoen. Om 

oplopende kosten, vandalisme of illegale bewoners tegen te gaan èn meer tijd te 

creëren voor een zorgvuldige besluitvorming, is een tijdelijke bestemming van het 

kerkgebouw dan ook zeer aan te raden. 
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   Bijlage 1 
 
Verslag van interview met dhr. L. Paulussen, directeur van de Protestantse 
Gemeenschap Utrecht (PGU). (Utrecht: 28 mei 2010, 58 min.) 
 
 
De Buurkerk is in 1984 in overeenkomst met de gemeente Utrecht voor vijfhonderd 
jaar verhuurd voor een symbolisch bedrag van F.100,-. Als ik terug kijk naar die 
periode vind ik het een verantwoord besluit, maar in deze tijd zou ik nooit voor 
vijfhonderd jaar getekend hebben. Omdat de gebouwlasten van dat soort gebouwen 
veel te hoog waren voor de kerkelijke gemeenschap en er dan relatief veel geld gaat 
naar stenen en gebouwen en niet naar de inhoudelijke, primaire functie: kerk zijn, een 
geloofsgemeenschap. En de PGU had en heeft nog steeds vijf rijksmonumentale 
kerken, acht gemeentelijk monumentale kerken en daarnaast nog andere gebouwen in 
de stad met een vorm van kerkelijke functie.  
 
Deze discussie is nu al een tijdje actueel: hoe lang houd je een kerk in stand als je hem 
in eigendom wil behouden en zelf baas in eigen huis wil zijn? Dan zul je naar 
multifunctioneel gebruik moeten gaan, anders kun je niet bekostigen met de algemene 
ontwikkelingen in de geloofsgemeenschap: het dalend ledenaantal en dalende 
inkomsten van ledengeld. Dan zul je andere bronnen van financiering moeten vinden 
om toch die godshuizen open te kunnen houden. 
 
Dus als ik terugkijk naar de Buurkerk, dan was het een goede beslissing toen. Als ik 
daar nu naar kijk, had ik nooit voor vijfhonderd jaar getekend. Ik heb ook geprobeerd 
om discussie te ontlokken over de kapitaalswaarde van het gebouw. Het is eigendom 
van de kerk en heeft een kapitaalswaarde van 10-25 miljoen euro. Met die F.100,- doe 
je naar huidige inzichten de kerk inhoudelijk tekort – financieel – omdat je er een 
zware vermogenscomponent in hebt zitten. En met dat geld had je hele andere dingen 
kunnen doen, vandaag de dag. Inhoudelijk, missionair, diaconaal werk in of buiten de 
stad, plaatselijk, landelijk of wereldwijd. En dat kan nu niet. Want je hebt een 
verplichting aangegaan voor een termijn die je zelf nooit overleefd, voor een bedrag 
dat geen bedrag is, maar gewoon symbolisch. 
 
En het museum heeft door die constructie zelfs het grote voordeel dat de Buurkerk die 
geëxploiteerd en eigenlijk bewoond wordt door het museum, rijksmonumentale 
subsidies kan innen van de kerkelijke functie. Omdat in het huurcontract staat dat de 
PGU zes keer per jaar het gebouw mag gebruiken voor bijvoorbeeld een kerkelijke 
eredienst, blijft de Buurkerk de kerkelijke functie houden en kan het museum bij de 
Rijksdienst 65% van het grootonderhoud gesubsidieerd krijgen. Die mogelijkheid 
hadden ze niet als er geen kerkelijke claim of kerkelijk oormerk meer aan zat. Het is 
nu volledig eigendom en wordt dus verhuurd [aan de gemeente Utrecht] met kerkelijk 
recht. En door die constructie kan het museum, terwijl het geen kerkelijk instituut is 
wel 65% onderhoudssubsidie krijgen over het casco. Dat is bijzonder. 
 
Wat ik nu heb gedaan: ik ben de discussie aangegaan met de gemeente Utrecht 
(Culturele zaken) en met de directeur van het museum over een beter evenwicht in 
baten en lasten en in tegemoetkoming van verlies van vermogensrendement. Want 
met meer geld kan ik meer doen voor de kerk. Dus ik kijk er nu – twintig of dertig 
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jaar later – op een heel andere manier naar. We zijn nu op een heel andere manier naar 
gebouwenbeheer aan het kijken dan we twintig of dertig jaar geleden deden. 
 
 
Ik vind de functie van museum prima. Ik heb zelf in 2007 een beleidsnotitie gemaakt 
voor de PGU voor gebruik van onze kerkgebouwen, rijksmonumentaal of 
gemeentelijk monumentaal. Daarin heb ik voorgesteld dat er vastgesteld is dat wij 
multifunctioneel gebruik bevorderen. Primair staat het kerkelijk gebruik. Dus binnen 
alle wijkgemeenten van onze stad staat het kerkelijk gebruik primair. Het mag niet zo 
zijn dat een kerkdienst moet schuiven voor een huurder, ze hebben voorrang. En alles 
wat daarbuiten aan tijd beschikbaar is, dat mag binnen sociaal-maatschappelijk en 
culturele doeleinden of bestemmingen gebruikt worden. Multifunctioneel gebruik, dat 
moet cultureel, sociaal, maatschappelijk zijn.  
 
Introductie van nieuw automerk in Domkerk? Vergeet het maar, hoeveel ze ook 
betalen. 
 
Wie waren er betrokken bij het besluit om de Buurkerk een nieuwe bestemming te 
geven? Toen was er zeer duidelijk bij betrokken: de gemeente Utrecht. Een 
wethouder, actief lid van de PKU, actief lid van de Domkerk. [Ad van Hassel] Hij 
heeft bijgedragen aan de tot standkoming van die overeenkomst. Want het is als een 
van de rijksmonumentale binnenstadskerken wel belangrijk natuurlijk voor de stad 
Utrecht. Een mooi gebouw met een mooie herbestemming op een A1-locatie. Het was 
een oplossing voor de gemeente Utrecht om samen met de kerk een herbestemming te 
krijgen die passend is, om daar een museum in te maken. Dus er is een constructie 
gemaakt, waarbij de kerkelijke functie behouden is, waarbij het voordeel van de 
subsidiegelden van onderhoud (BRIM, vroeger: BROM) gebruikt kon blijven worden. 
Want dat bevordert natuurlijk de exploitatielast voor het museum. 
 
R: dus met opoffering van één kerk kunnen vele andere behouden blijven? 
 
Ja, alleen al met de rente van dat verkoopbedrag. En dat betekent dat je ook veel 
breder een invulling kan geven van je functie als kerk als maatschappelijk instituut. 
Dus een veel bredere functie dan alleen de zondagfunctie. 
 
R: Zou u dan ook zo’n keuze – mocht de situatie zich hier in Utrecht voordoen – 
maken? 
 
Ja. Dat promoot ik ook al meer dan een jaar, dat we daar veel meer mee moeten doen. 
Ik vind dat grote steden die mogelijkheid allemaal hebben. En dan kijken we weer 
heel rationeel en simpel naar de cijfers. De protestantse gemeenten – zeker van de 
grote steden – hebben veel meer een zelfbeschikkingsbevoegdheid dan de parochies 
hebben bij de rooms-katholieke kerk waar vanuit de bisschop geregeerd wordt. Het 
katholieke geloof is heel anders georganiseerd. Het bisdom bepaalt wat er met de 
gebouwen gebeurt of niet. Bij de protestantse gemeenschap bepaalt de kerkelijke 
gemeente zelf wat er uiteindelijk mee gebeurt. En dat kan door beleid en pro-actief 
reageren, maar dat kan soms ook zijn uit pure noodzaak. We hebben geen geld meer, 
te weinig inkomsten en we kunnen niets anders doen dan de kerk verkopen en een 
huiskamergemeente vormen of een zaaltje huren. 
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Eén van je vragen is het verschil tussen PKN-RKK. Bij de katholieke kerk praat je 
over gewijde grond en daar mag veel minder, tot soms heel weinig. Bij de protestantse 
kerk heeft men daar een veel bredere visie op. Vergelijk de RKK in Maastricht en en 
de PKN in Utrecht. De Servaaskerk in Maastricht: ik heb gesproken met deken en die 
hoort dan wat hier kan en dan is hij jaloers, want dat mag bij hem niet. Voor 
rondleidingen krijgt hij wel wat geld, maar daar kan hij het gebouw niet van 
bekostigen. Naast de Servaaskerk staat de St. Jan, een protestantse kerk en daar 
hebben ze concerten en bijeenkomsten. Zij kunnen het gebouw redelijk 
multifunctioneel gebruiken. Waardoor ze meer mogelijkheden hebben om financiën 
en fondsen te werven voor de instandhouding van die kerk, dan de grotere en meer 
onderhoudsgevoelige Servaaskerk ernaast. 
 
Een voorbeeld dat wij in Utrecht hebben gehad is de Stefanuskerk, in Overvecht. Dat 
was een protestantse kerk en is sinds 2006 een cultuurhuis, een permanente 
(her)bestemming. Er is bewust voor gekozen. We hadden het ook kunnen verkopen 
aan een projectontwikkelaar. Dan krijg je meer geld, maar we kijken ook naar de 
geloofsgemeenschap die toch altijd de pijnlijke verwerking heeft van ‘mijn godshuis 
gaat dicht’. Het verlies van het gebouw zit zwaar emotioneel. Het heeft ook verlies 
van leden opgeleverd, mensen die de kerk de rug toe hebben gekeerd. Zij zijn deels 
weer teruggekomen en deels naar andere kerken gegaan en zij neigen nu weer terug te 
komen. Zo vind ik de Stefanuskerk een hele goede herbestemming. 
 
R: kan de link worden gelegd tussen een nieuwe bestemming en terugloop in 
ledenaantal? 
 
Ik denk dat het per kerkgebouw sterk afhankelijk is. Als ik kijk naar de Stefanuskerk 
en ook de structuur van de Stefanuskerk, die had je ook kunnen gebruiken voor 
commerciëlere exploitatie. Maar er is nu een tevredenstellende verkoopopbrengst 
voor gekomen met een voor de omgeving (leden en omwonenden) gepaste oplossing. 
En je staat als kerk toch ook midden in de maatschappij en dan moet je ook kijken 
naar je eigen waarden en normen en je eigen kerk-zijn. En datgene wat je in je 
primaire doelstellingen hebt staan: kom je dat ook na? En dat is niet de maximale 
winst/opbrengst van vastgoed.  
 
Als je naar de landelijke ontwikkelingen kijkt van het teruglopend kerkbezoek en het 
teruglopende aantal meelevende leden enz., is het niet uitgesloten dat van onze dertien 
kerken over tien jaar één of twee helemaal niet meer in gebruik zijn. We zijn 
behoudender geworden met lange termijn verplichtingen. 
 
 
R: heeft u advies voor mensen met een noodlijdende kerk? 
 
Toen ik hier kwam heb ik analyses gemaakt binnen de PGU en de wijkgemeenten, we 
hebben dertien vierplekken. Een landelijk gegeven is dat het kerkgebruik (en de 
inkomsten) terugloopt met een aantal procenten per jaar. Op de ene plek is dat anders 
dat in een andere gemeente. Het voordeel wat we hier hebben is dat we een mix 
hebben, wat wij noemen ‘een mozaïek’ van dertien verschillende vormen van kerk-
zijn. Iedere wijk en vierplek heeft zijn eigen identiteit, kerk-zijn en liturgie. Dat 
bepalen ze allemaal zelf. Alleen ze moeten wel passen binnen het totale beleid 
(inhoudelijk en financieel). We kijken wel kritisch naar het rendement. Dat klinkt heel 
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koud want kerk is iets anders dan puur rendement, dat is emotie en geloof. Maar je 
moet realistisch zijn. Een kerk moet in stand gehouden kunnen worden. 
Wanneer zeg je nou: we moeten stoppen? Dan is het even heel pijnlijk, maar dan 
moeten we de stekker eruit trekken. Een moeilijke beslissing want je verliest ook een 
aantal gemeenteleden. Maar deze besluiten zullen er toch moeten komen en die leggen 
wij primair bij de gemeenten zelf. En wat je moet voorkomen is dat de laatst 
overgebleven kerk zegt: en met deze twintig miljoen gaan we dit doen. Die discussie 
hebben we ook. Je hebt een vermogen en dat staat ten dienste van je primaire functie. 
De tegenhanger is: als je maar blijft snijden (saneren), wat hou je dan over? Een 
bankrekening. Dat is best een moeilijke discussie.  
En het sluiten van de Stefanuskerk en het verkopen ervan, dat is één van die moeilijke 
momenten geweest. Toen is wel gezegd en vastgelegd: tot en met 2011 is alles 
verzekerd. Er gaat geen kerk verkocht worden of gesloten. Rust, stabiliteit en 
continuïteit. 
We zitten nu aan het einde van die periode en gaan nu aan herbezinning doen, voor de 
volgende vijf-zes jaar. 
 
R: merkt u dat het onrustiger wordt? 
 
Je merkt dat het onrustiger wordt, ook onder de leden. Dat is niet onlogisch. In de 
wijk weten ze zelf of ze een probleem hebben of niet. Minder bezoek, dus 
gemeenteleden zien het zo zelf ook. Maar je ziet ook dat grote instellingen steeds 
meer geld krijgen, van erfenissen en schenkingen.  
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   Bijlage 2 
 
Verslag van interview met (anoniem) oud bestuurslid van de H. Cleophas 
Emmaüskerk. (Houten: 31 mei 2010, 31 min.) 
 
 
Van de drie katholieke kerken in overvecht is er nog maar één over. Er staat nu nog 
één protestantse kerk en één katholieke kerk en dat is de Rafaël. De Blijde boodschap 
is afgestoten. En de Emmauster ook, als eerste gebouwd en als eerste afgestoten. In 
1964 is de parochie opgericht en in 1966 is de eerste hoeksteen geplaatst en 1967 is de 
kerk gewijd door kardinaal Alfrink. Hij zei ook meteen: “Dit is de eerste die ik wijd, 
maar de kerk zal ook als eerste weggaan uit Overvecht.”  
 
R: welke omstandigheden leidden tot het besluit van afstoting en verkoop? 
 
Nou het financiele, en toen waren er al samenwerkingsverbanden tussen drie 
Overvechtse parochies om te proberen tot een fusie te komen, want ze zaten allemaal 
krap. Ja en toen moest er toch een kerk verkocht worden uiteindelijk. En naja, kijken 
welke kerk. Wij zijn nog bezig geweest met een wijnhandelaar, maar dat vond het 
bisdom ook niet zo leuk. En de kerk moest ook wat opbrengen natuurlijk en dat kon 
die man nooit betalen. Dus het was gewoon zoeken naar een goede bestemming voor 
de kerk. En toen kwam de islamitische gemeenschap. Maar de financier daarvan was 
Gaddafi. Dat lag ook niet zo goed. Maar uiteindelijk hebben ze daar wel voor 
gekozen.  
 
R: kwamen er nog meer keuzes voobij? 
 
Nou, niet zo gek veel. En het was ook wel moeilijk want het is een bestemd gebouw 
natuurlijk en daar mocht je niet zomaar iets anders in doen. De moskee kon dus 
eventueel daar komen, maar het geld moest dus van Gaddafi komen en dat is ook een 
beetje moeilijk geweest. Dan weer wel, dan weer niet. En uiteindelijk is de moskee 
wel gekomen. Het was niet zo best, het ging allemaal een beetje rot. Maar daar 
hebben wij allemaal verder niet mee te maken gehad, want het bisdom had de 
zeggenschap. De parochianen waren het er niet allemaal mee eens. 
En wij hebben ons daar helemaal niet mee bemoeit. We hebben wel geprobeerd als 
gemeenschap een beetje contact te leggen. Maar als je daar kwam dan kreeg je drie 
vertalingen (tolken). En omgekeerd ook. Er was dus geen gesprek mogelijk. 
 
R: en het besluit dat het de Emmaüskerk werd, was dat vanuit het bisdom? 
 
De drie parochies werkten samen en het besluit is eigenlijk buiten het bestuur van de 
Emmaüsparochie om genomen. En dat was de pastoor die toen de pastoor was van de 
drie parochies, van het kerkbestuur dus ook. We wisten wel dat er iets aan de hand 
was, maar in één keer stonden we voor het voldongen feit die de kerk verkocht was.  
 
R: dat werd meegedeeld? 
 
Ja, maar dat ging een beetje moeilijk. Vooral toendertijd lag de afstand tot de islam en 
de moskee nog een beetje moeilijk. Het was ‘nieuw’ en Gaddafi had ook niet zo’n 
beste naam. 
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Maar uiteindelijk moest het gewoon gebeuren want het was niet op te brengen. Toen 
bleek ook wel later dat die Blijde Boodschap ook nog weg moest. Maar op dat 
moment waren ‘wij’ de eersten. We waren allemaal aan die kerk gehecht. We hadden 
de parochie samen opgebouwd, het was een mooie kerk. En toen: weg.. 
 
R: en omwonenden? 
 
Nou die waren er ook niet zo blij mee. Maar daar heb ik verder weinig van gemerkt 
hoor. In Overvecht is het wel door blaadjes gepromoot, dat het wel een mooie 
oplossing is voor een kerk en in wezen is dat natuurlijk ook zo. Het behoud van de 
religieuze functie was de pré die er was. 
 
R: was de gemeente Utrecht ook betrokken bij dit proces? 
Nee. Ja er is wel gevraagd of het mocht, omdat het om een bijzondere bestemming 
gaat, maar verder is het allemaal via decanaat en bisdom gelopen. Want de gemeente 
heeft daar geen enkele zeggeschap.  
 
Het was gewoon een moeten. Het bisdom zei: jullie moeten want je hebt geen geld 
meer om op te brengen. En het bisdom wou toen ook geld terughebben uit die 
verkoop, omdat zij er geld in hadden gestoken bij de bouw. Uiteindelijk hebben ze de 
opbrengst voor de parochie in drieën verdeeld, zodat alle drie de kerken bij het 
bisdom werden afbetaald. 
Dus met de opbrengst van de verkoop is de schuld van de andere drie kerken ingelost. 
Want de Blije Boodschap was ook helemaal gebouwd door het bisdom. 
Meestal was het zo dat het kerkgebouw door het bisdom werd gebouwd maar het 
interieur en de aankleding ed. werd meestal door de parochie zelf bij elkaar geharkt. 
In wezen was het gebouw dus niet je eigendom. Het moest binnen die kerkelijke 
gemeenschap blijven. 
 
 
Bij een rooms-katholieke kerk wordt vanuit het bisdom gezegd dat het moeilijk te 
verkopen is en moeilijk her te bestemmen. Zoals de Stefanuskerk die heeft nou een 
mooie gemeentelijke bestemming. Ja, en dat gebeurt niet zo gauw met een rooms-
katholieke kerk omdat die kerk gewijd is en al die dingen meer en dat heeft een 
protestantse kerk natuurlijk niet. 
 
Er waren veel mensen die na de verkoop van de Emmaüskerk helemaal niet meer 
kwamen. De eerste fusie tussen heeft veel mensen verloren die er geen zin meer in 
hadden en ook de verkoop van de kerk heeft veel mensen verloren. 
 
R: dus je bent al mensen aan het verliezen en dan verlies je eigenlijk nog meer? 
 
Ja, dan is al het vertrouwen weg. Dat is dan meer een emotionele kant. Het is 
natuurlijk heel moeilijk, want je weet dat het moet.  
Nu mogen de RK-kerken mogen niet meer gesloopt worden. In Utrecht hebben we nu 
ook nog de Jozefkerk, een monument. Eigenlijk staat het in de weg, maar het mag niet 
afgebroken worden. Misschien een bibliotheek of een kunstgalerij, maar het moet 
blijven staan. Er moet toch een gepaste bestemming in komen. Ze willen toch laten 
zien dat er kerken zijn, nou dat moet de bisschop maar uitzoeken. Het moet een hele 
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grote uitzondering zijn als er nu weer een rk-kerk wordt afgebroken, dat loopt 
allemaal via het aarts-bisdom. 
 
 
De nieuwe bisschop heeft gezegd dat de kerk alleen maar is voor 
godsdienstoefeningen. Of als het maar met het geloof te maken heeft. Een bingo-
avond mag niet hoor, zelfs niet als je het voor je eigen parochie doet. Maar ja, hoe 
komen ze dan uiteindelijk aan dat geld om die kerk te onderhouden? 
 
Ik werk nu zelf in de Johanneskerkgemeente, de oecumenische kerk, maar heb dus 
geen binding meer met de rkk. Maar ik behartig wel de katholieke belangen. 
Mensen van een verschillend christelijk geloof gaan samen naar de diensten. Wij 
zeggen altijd: ik ben ‘protholiek’. Of de dominee zegt: ‘Nee je bent ‘kathestrant’’. Al 
die regeltjes, het moet wel samen kunnen. Het kan niet anders, het moet. Je gelooft in 
dezelfde god. En dan mag je het op een andere manier doen, maar toch. 
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   Bijlage 3 
 
Verslag van interview met dhr. A. van Hassel, oud wethouder stadsontwikkeling van 
de Gemeente Utrecht. (Utrecht, 2 juni 2010, 30 min.) 
 
De Buurkerk was een protestantse (hervormde) gemeente en die wilde die kerk 
afstoten, een ander gebruik eraan geven. Een kerk is een kerk en daar mag je niet 
zomaar iets anders in beginnen. Daar heb je toestemming van de gemeente voor 
nodig. Als zo’n gebouw een monument is, wordt het alleen maar lastiger en mag je 
nog minder van de gemeente. 
 
Toen is voor de Buurkerk een contract voor een paar honderd jaar afgesloten met de 
gemeente Utrecht. De kerk wilde principeel eigenaar blijven, maar geen economisch 
eigenaar. Dat werd de gemeente Utrecht op deze manier. En die had dat nodig voor 
het museum van Speelklok tot Pierement dat op zoek was naar een locatie. Het 
museum was geen rijksmuseum en kwam dus bij de gemeente aan. En als gemeente 
kwamen we toen op het idee of het museum dan niet in de Buurkerk zou willen. Want 
de Buurkerk als citypastoraat ging naar de Domkerk. En zo is het gekomen dat we het 
musem in contact brachten met de Buurkerk. En het kerkbestuur van toen vond dat 
ook wel een goed idee. 
 
Al snel bleek echter dat al die draaiorgels en speelklokken niet zo in de Buurkerk 
konden. Dus toen is er een plan gemaakt. En dan kom je dus het monument-zijn 
tegen, want een kerk mag je niet zomaar verbouwen natuurlijk. En toen is er een plan 
ontwikkeld, zoals het nu nog draait, dat er in de kerk van beton een soort kast gemaakt 
zou worden, waarin het museum kwam te staan. Met als enige voorwaarde dat het 
kerkgebouw onaangetast blijft en als over X jaar weer nodig is om die kerk te 
herstellen, dan kan het er uitgebroken worden, zodat je weer de Buurkerk hebt. Het 
midden van de kerk is nog steeds het schip en daar zit het orgel nog. En daar hebben 
ze eens hele leuke grappen laten doen: een concert van kerk- en draaiorgel. Dat is 
ontzettend leuk.  
 
En zo is dus een contract afgesloten. Een gekke overeenkomst eigenlijk, door de 
periode die het beschrijft. Het is zelfs de vraag of het juridisch houdbaar zou zijn. 
Maar zowel de stad als de kerk heeft gevonden dat het zo goed was. 
 
Er is gekozen voor zo´n lange termijn omdat de kerk van de zorg afwilde, maar 
principeel niet afscheid wilde nemen van de kerk als gebouw, want je weet maar 
nooit. 
 
De kerk doet met vier andere kerken (Janskerk, Nicolaikerk, Domkerk en Jacobikerk) 
ook mee aan het restauratieplan en krijgt voor haar onderhoud dan ook subsidie van 
het rijk vooral. Omdat de Buurkerk officieel nog steeds eigendom is van de kerk: de 
gemeente is economisch eigenaar en de kerk is juridisch eigenaar. 
 
We hebben ook nog geprobeerd er een moskee van te maken, maar dat is niet 
doorgegaan. In de binnenstad zou dat ook niet zo nodig zijn geweest aangezien 
moslims toch in andere wijken wonen en de moskee moet daar zijn, in de buurt. Maar 
toen kwam het museum en dat had onze volledige instemming. Maar ik weet dat in de 
kerk de mensen het heel jammer vonden. Met name in de Domkerk lopen nog steeds 
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mensen rond en die hadden het citypastoraat in de Buurkerk willen houden op een 
bepaalde manier. Daar was ook een plan voor, maar dat was voor de kerk niet te 
betalen. Ik kan niet zeggen dat het van harte is gebeurd. Vandaar ook dit contract. De 
kerkgemeente moet altijd betrokken worden, de gemeente Utrecht kan niet vrijelijk 
beschikken over de Buurkerk. Dus in die zin heeft de protestantse gemeenschap toch 
nog een heel klein touwtje in handen. En dat hebben ze ook gewild, het was hun 
verzoek. 
 
Omwonenden? Nee van die kant was niet zoveel bezwaar. Een museum doet over het 
algemeen geen pijn. Bovendien zat het museum al in de binnenstad. Een probleem 
van de omwonenden is vaak de pakeerdruk. Maar die is daar al zo groot, je kunt er al 
nauwelijks je auto kwijt, dus daar zou weinig in veranderen. Natuurlijk zijn er 
inspraak momenten geweest, maar grote protesten vanuit de directe omgeving zijn er 
nooit gekomen. Ik denk dat dat bij een moskee eerder was gebeurd. 
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   Bijlage 4 
 
Verslag van interview met mw. A. Zwart, oud-bestuurslid Maria Minor.  
(Utrecht: 9 juni 2010, 50 min.) 
 
Ik wenste het gebouw niet in aparte delen te verkopen, dan had ik de kerk namelijk 
over gehouden. En dat kon nooit. Dus ik heb gezegd: alles of niets. Twee echtparen 
hebben het toen gekocht en een vijfde man heeft zijn huisje eruit gekocht. Toen 
hebben die echtparen het opgesplitst. En één echtpaar heeft hun huis verkocht aan de 
Steenkolen Handels Vereniging (SHV) en de andere aan een huisjesmelker ofzo.  
 
R: welke omstandigheden leidden tot het besluit de kerk te verkopen? 
 
Dat we van drie parochies en pastoors naar twee en uiteindelijk naar één zouden gaan.  
Gebrek aan parochianen en geestelijken. Hoe minder mensen je hebt, hoe minder  
geestelijken je aan kunt trekken, je moet ze wel betalen. De St. Marie was de eerste  
die weg ging. Het was gered in 1970 met Hoog Catharijne. 
 
R: het was dus voornamelijk een financieel probleem? 
 
Ja, de parochie moest opgeheven worden. En de tweede parochie (de Jacobuskerk) 
zou ook opgeheven worden. De Gertrudis aam het Willemsplantsoen bleef over.  
Dit was rond 1979-80, toen was er een nieuwe bisschop. We moesten het al eerder 
verkopen, maar we hebben het een poosje volgehouden. 
 
R: waren er ook nog andere keuzemogelijkheden? 
 
Geen idee, dat is allemaal buiten mij gebleven. Ik denk dat er niet veel keuze was. 
Meneer Mik en zijn vrouw woonden al in de pastorie, waren al een huurder, dus dat 
lag redelijk voor de hand, ondanks de prijs. En wat ik al opgezet had, het verhuren van 
de ruimte voor platenopnamen, heeft het echtpaar overgenomen. 
 
De beelden boven de plaats waar vroeger het altaar stond, zijn origineel, maar de 
andere twee niet. Zet er liever niets neer dan een lelijke Jezus, die heeft Olivier 
neergezet. 
 
 
R: Vond u het een juist besluit? 
 
Heel vervelend, nee. We gingen natuurlijk tegen de bisschop in, maar hij beslist 
uiteindelijk. Alleen hij hoort ons meer dan de rooms-katholieke bisschop zijn 
achterban zou horen. Bij die kerk heeft de parochie er niets over te zeggen. De 
bisschop bepaalt, punt uit klaar. 
 
En zo kwamen drie totaal verschillende parochies bij elkaar. De onze was een 
gezellige middenstandsparochie, zelfstandige bazen. De Gertrudis was een beetje 
kouwe kak. En de Jacobus was de tuiniersvereniging. Nu pas zijn we eindelijk een 
beetje 1. Maar goed het is afgesloten. 
 



 78 

Ik heb geen idee of de gemeente Utrecht erbij betrokken was. Het zal wel. Je moet 
verkopen punt uit. Of de gemeente er blij mee is, ja of nee, het is punt. 
 
Het draagvlak om te sluiten en samen te gaan met de Gertrudis was slecht, we hebben 
hele hete en heftige vergaderingen gehad. Maar de bisschop zei: punt uit en klaar: 
jullie gaan samen met één pastoor in die kerk. 
Toen de afstand tot onze eigen kerk wat groter werd, ging het gemakkelijker. Want 
we kwamen er niet meer over de vloer. En met de verkoop hebben we niets meer te 
maken gehad. Er werd weinig over gepraat. De oude mensen die er vreselijk veel 
moeite mee hadden gehad, die waren weg. En de jongere zeiden: we kunnen het niet 
dragen, voor een steeds kleinere groep, dus je moet wel. Dus we zijn allemaal gaan 
kijken en hadden het er wel moeilijk mee.  
Maar vanuit de parochie gaan we toch nog wel naar de Maria om er even koffie te 
drinken.  
 
Het verschil tussen de rooms-katholieke en oud-katholieke kerk? Onze bisschop is de 
hoogste, we hebben geen hogere bisschoppen en kardinalen. We zijn zonder de paus. 
De bisschop van Haarlem beslist over Haarlem. De bisschop van Utrecht beslist over 
het bisdom Utrecht.  
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   Bijlage 5 
 
Verslag van interview met dhr. W. Kastelein, oud medewerker Dienst Monumenten 
van de Gemeente Utrecht. (Gouda: 1 juli 2010, 30 min.) 
Binnen dit scriptieonderzoek is overigens niet verwezen naar dit interview.  
 
Dhr. Kastelein was betrokken bij het proces rondom de Maria Minor. In eerste 
instantie was er een serieus plan om het pand te verbouwen tot appartementen. Dit 
voorstel zou echter een te drastische ingreep betekenen voor het monumentale 
gebouw. Toen de Maria Minor werd opgekocht door de ‘Elizen Vastgoed Groep’ 
werd het idee gelanceerd om het te verpachten aan een horeca-bedrijf: Debuut. Dit 
bedrijf kwam met het idee om het voormalig kerkgebouw in te richten als Belgisch 
café. De gemeente Utrecht was een stuk enthousiaster over dit plan, aangezien de 
ruimtewerking ven de kerk zo veel meer behouden bleef dan met het idee voor 
woningen het geval was. Veel kerk-elementen zouden zo ook kunnen blijven staan in 
de nieuwe inrichting. Toch werd naarmate het proces vorderde ook duidelijk dat de 
kerkbanken, preekstoel en meer onderdelen van het kerkelijke interieur niet in het café 
pasten of een zodanig verwaarloosde staat van onderhoud hadden, dat ze wel 
verwijderd moesten worden.  
 
Zo bleef er dus toch minder van de kerk over dan in eerste instantie bedacht was. 
Toch kun je zeker zeggen dat deze Elizen Vastgoed Groep een bedrag investeerde in 
het pand, dat de gemeente nauwelijks had kunnen ophikken. Ze restaureerden het dak 
bijvoorbeeld op een erg duurzame wijze, met oog voor de monumentale waarde. 
 
In 1991 werd er vanuit de gemeente Utrecht een plan van bescherming opgesteld 
waarin drieëntwintig kerkgebouwen de status van gemeentelijk monument kregen. Op 
grond van deze toewijzing kon subsidie verleend worden ten behoeve van het beheer 
en behoud van de panden. In 2005 vond er een her-selectie plaats en werden er nog 
eens negen panden aan toegevoegd. 
 
Tegenwoordig wordt ook veel meer gekeken naar het stedenbouwkundige belang van 
de kerkgebouwen. Dit kan geplaatst worden in het kader van de modernisering van de 
monumentenzorg, de zogenaamde ‘MoMo’163. 
 
Vraag mensen of ze een kerk in hun omgeving willen behouden en ze zeggen: “Ja, 
omdat het zo’n mooi en vertrouwd gebouw is”. Ze noemen nooit de moeite en zorg 
die hun voorouders in de bouw van het gebouw hebben gestoken als reden. 
 
 
 
 
 

                                                 
163 Zie voor meer informatie over de MoMo: http://www.cultureelerfgoed.nl/werken/modernisering-
monumentenzorg. (bezocht op 3 juli 2010). 


