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inleiding

De grafcultuur bevindt zich momenteel in woelig vaarwater. Dit uit zich onder andere in nieuwe vormen van 
grafcultuur en een veranderende omgang met de dood onder invloed van verschillende ontwikkelingen. 
De anonieme bijzetting is een van deze vormen, welke met het oog op de toekomst steeds vaker zal 
voorkomen. Een christelijke tegenbeweging op deze toenemende anonimisering in de grafcultuur vormen 
de urnenkerken in Duitsland. Dit zijn herbestemde kerken die plek bieden aan urnenbijzetting en als een 
nieuwe impuls voor het christelijke geloof op te vatten zijn. Het aantal urnenkerken in Duitsland neemt 
sterk toe: vanaf 2004 zijn er al negen herbestemd en nog eens vijf in ontwikkeling. 
Het steeds groter wordende aantal leegstaande kerken en de snelle toename van het aantal crematies 
maken dit een actueel thema. Het is een fenomeen dat pas aan het begin van zijn ontwikkeling staat 
en waarschijnlijk nog veel veranderingen zal ondergaan. Er verschijnen echter steeds meer ontwerpen 
in een steeds hoger tempo, wat het belangrijk maakt om de verschillende componenten en de kwaliteit 
van de ontwerpen niet uit het oog te verliezen. Daar het zich vaak om monumentale kerken handelt, 
is het van belang hier op een doordachte manier mee om te gaan. Emanuela von Branca beschreef 
de herbestemming tot urnenkerk als ‘eine Patentlösung für denkmalgeschützte Kirchen’, waarbij het 
gevaar bestaat dat ontwerpers en kerkelijke betrokkenen niet meer over pastorale en ruimtelijke zaken 
nadenken.1 Door de herbestemde urnenkerken zowel op de architectonische als de liturgische component 
en de onderlinge wisselwerking te onderzoeken en hierop te reflecteren, kunnen zowel goede als minder 
goede benaderingen aan het daglicht komen. Dit kan de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van 
de typologie urnenkerk in toekomstige ontwerpen. De hoofdvraag van deze scriptie luidt dan als volgt: 
Hoe wordt urnenbijzetting in kerken zowel conceptueel, architectonisch als liturgisch gerealiseerd? Om 
vervolgens te kunnen bepalen wat goede en minder goede oplossingen zijn en aanbevelingen te kunnen 
doen voor de toekomst.
Ten eerste zal er een historisch overzicht van de graflegging gegeven worden om de urnenkerken zowel 
theologisch als architectonisch in de grafcultuur te kunnen plaatsen en de verwijzingen naar vroegere 
vormen van graflegging te kunnen begrijpen. Vervolgens zullen enkele redenen voor het ontstaan 
van deze urnenkerken genoemd en uitgediept worden. in hoofdstuk drie is van iedere urnenkerk een 
korte beschrijving te lezen, om in het volgende hoofdstuk het herbestemmingsproces onder de loep te 
nemen. Uit dit herbestemmingsproces zullen een aantal beoordelingscriteria gedestileerd worden die 
als basis dienen voor de uiteindelijke analyse van de urnenkerken. Om uiteindelijk de ontwerpen te 
kunnen waarderen en de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Het onderzoek is dus tweeledig 
opgebouwd: de inbedding in de context en vervolgens de analyse van de urnenkerken. 
Om het onderwerp eniger mate in te perken ligt de focus op Duitse urnenkerken. Zodoende heeft 
de informatie in deze scriptie betrekking op Duitsland, mits uitdrukkelijk anders vermeld. Ook zal de 
architectonische component diepaander aan bod komen dan de liturgische, daar deze scriptie voor de 
master Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg geschreven is.

1  Emanuela von Branca en Sabine Haft, ‘Liebfrauenkirche Dortmund. Umnutzung der Kirche zum Kolumbarium’, das münster 63 (2010) 
nr. 1, p. 32.
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Vanaf de oudheid tot en met de vroege moderne tijd verliepen de ceremonies rondom een sterfgeval 
op een vaste manier in een door de maatschappij en traditie afgebakend kader.2 De ceremonies waren 
gekenmerkt door familiaire, sociale, statusonafhankelijke en voornamelijk christelijke handelingen.3 Rond 
1800 trad er een kentering op: traditionele patronen begonnen te verschuiven en de conventionele 
omgang met de dood was niet meer vanzelfsprekend. in de twintigste eeuw is dit conventionele patroon 
helemaal naar de achtergrond verschoven: er heersen veel verschillende opvattingen over de dood en 
ieder mens gaat er op een andere manier mee om. in de huidige religieloze maatschappij wordt de 
dood als een taboethema gezien.4

Dit hoofdstuk gaat in op een aantal ontwikkelingen in de grafcultuur en de omgang met de dood vanaf 
de oudheid tot in de huidige tijd, welke relevant zijn met betrekking tot de urnenkerken. Zo zullen ten 
eerste de Romeinen, wiens gebruiken ook van invloed waren in Duitsland, en hun crematie en bijbehorende 
urnenbijzettingsmanieren beschreven worden.5 Vervolgens zal het begraven in kerken aan bod komen 
dat opkwam aan het einde van de Klassieke Oudheid onder invloed van het christendom. Ook de 
splitsing van kerk en graf rond 1800 zal kort aangestipt worden. Aansluitend zal de opkomst van de 
crematoria vanaf 1878 in Duitsland besproken worden. Om af te sluiten met de huidige tijd waarin de 
urnenkerken hun kiem kennen.

1.1 Crematie en columbaria in de Romeinste tijd
De algemene bepalingen van het Romeinse grafrecht waren rond 450 voor Christus vastgelegd in de 
Wet van de Xii Tafelen, die de basis vormde voor het publiekelijk en privaatrecht van de Romeinen.6 in 
Tafel X, welke over het grafrecht verhandelde, was bepaald dat het verboden was om doden binnen de 
stad te begraven.7 Ook wanneer de persoon gecremeerd was. De begraafplekken bevonden zich dus 
buiten de stadsmuren gerangschikt in necropolissen of aan grafstraten. Op het platteland waren deze in 
de buurt van villa rustica gelegen. 
De graven van de Romeinen hadden verschillende verschijningsvormen die overeenkwam met de sociale 
hiërarchie van de maatschappij. Rijke burgers hadden een eigen mausoleum of praalgraf waar zij na 
hun dood bijgezet konden worden. Aan de grafstraten lagen de meest representatieve graven van de 
hoogste klasse meteen aan de straat, terwijl die van lagere klassen enkele gravenrijen van de straat 
verwijderd lagen. in Keulen waren enkele van zulke grafstraten en necropolssen te vinden.
De zorg rondom een sterfgeval, inclusief het graf, was een taak opgedragen aan de familie. Er gold 
zelfs een begrafenisplicht aan de familie toe, omdat doden het recht op een begrafenis hadden. naast 
families moesten rijke burgers voor een bijzettingsplek voor hun slaven zorgen. in Rome en omgeving 
bouwden zij hiervoor columbaria, deze lagen aan grafstraten die naar Rome voerden. Het bekendste 
Romeinse columbarium is het in 1726 ontdekte columbarium van keizer Augustus aan de Via Appia in 
Rome. Dit columbarium telt meerdere onderaardse ruimtes waarin zich rechthoekige en halfronde nissen 
voor circa 2.000 urnen bevinden. 

2  Reiner Sörries, Urnenkirche oder Kirchenwald? Kirchliche Friedhofskultur heute, Niedernhausen 2009 (Friedhofscultur heute nr. 3), p. 61.
3   Barbara Happe, ‘Die Grundzüge der Friedhofs- und Bestattungskultur von 1800 bis heute’, das münster 63 (2010) nr. 1, p. 17.
4  Eyla Hassenpflug, Das Laienbegräbnis in der Kirche. Historisch-archäologische Studien zu Alemannien im frühen Mittelalter, Rahden 
1999 (Freibuger Beiträge zur Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends nr. 1), p. 11.
5  De Romeinen hadden veel invloed in Duitsland, daar een groot deel van het land tot het Romeinse Rijk hoorde: de Rijn, Main en Donau 
vormden ongeveer de grenzen tussen het Romeinse Rijjk en Germanië. Ook de delen in Duitsland die niet tot het Romeinse Rijk hoorden 
werden beïnvloed door Romeinse gewoonten, zo ook in de grafcultuur, in: Reiner Sörries, ‘Gräberstraßen und Nekropolen nach römischem 
Vorbild. Das Friedhofswesen in den germanischen Provinzen des Imperium Romanum’, in: Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, 
Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur Kassel, Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den Gräberstraßen der Römerzeit 
bis zur anonymen Bestattung, Braunschweig 2003, p. 11.
6  Sörries 2003 (zie noot 5), p. 12.
7   Er heerste een duidelijke scheiding tussen het leven en de dood, die ook in de godenwereld aanwezig was. Begraafplaatsen legde men 
dus afgezonderd van tempels en steden aan. Dit idee was sterker bij de Grieken, dan bij de Romeinen aanwezig, in: Bernhard Kötting, Der 
frühchristliche Reliquienkult und die Bestattung im Kirchengebäude, Köln/Opladen 1965 (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen Geistenwissenschaften nr. 123), p. 9.

1.	HistoriscH	oVerzicHt	Van	de	funeraire	cultuur
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AFB.1 Romeinse grafstraten en necropolen in Keulen. 

AFB.2 Romeinse grafstraat in Keulen, gerecon-
strueerd naar een tekening van de architekt Georg Haus-
er rond 1900. 

AFB.3 Romeinse grafkamer in Keulen, gereconstrueerd 
naar een tekening van de architekt Georg Hauser rond 
1900.

AFB.4 Plattegrond van columbarium van keizer Augustus in 
Rome.

AFB.5 Doorsnede door het columbarium van keizer 
Augustus in Rome.
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Het columbarium ontstond rond het jaar 50 na christus als gevolg van een toename van het aantal 
crematies in het Romeinse Rijk.8 Het heeft zich door de geschiedenis heen ontwikkeld tot de belangrijkste 
bouwtypologie voor de bijzetting van urnen. Een columbarium is een ondergrondse ruimte die men via 
een stijle trap kan bereiken. licht kwam binnen door schachtachtige ramen in het plafond of in de 
wanden. Het grondvlak van de ruimte was meestal kwadratisch of rechthoekig en langs de wanden 
waren urnennissen gerangschikt.9 Deze urnennissen waren in een strak raster over de hele breedte en 
hoogte van de wanden geplaatst. De urnennissen hadden meestal een halfronde vorm en er was plek 
voor twee urnen die men naast elkaar kon plaatsen. Ook werden urnen rondom kolommen gerangschikt. 
De naam van de overledene was op een plaat vermeld die op de urn lag. Boven of onder de nis stond 
de naam van degene die deze bezitte, vermeld op een stuk marmer. naast de urnennissen was er op 
zogenaamde podiums ook plek voor sarcofagen. 
in het Romeinse Rijk kwamen tussen de eerste en vijfde eeuw zowel het begraven als cremeren voor.10 
Waarbij tot het midden van de tweede eeuw de voorkeur bij crematie lag en vanaf de derde eeuw het 
begraven deze positie overnam.11 Dit als gevolg van het houttekort rondom de Middellandse Zee, wat 
veroorzaakt werd door ontbossing voor hout dat bij crematies nodig was. in de eerste twee eeuwen zijn 
er in het gehele Romeinse Rijk geen christelijke grafplekken aanwezig, zij werden op dezelfde manier en 
plekken als heidenen begraven. 

1.2 Graven in en om kerken onder invloed van het christendom
Met de opkomst van het christendom in het Romeinse Rijk veranderden er een aantal zaken in de 
grafcultuur als gevolg van de christelijke opvattingen. Ten eerste nam de kerk de familiaire zorg rondom 
een sterfgeval over. Een belangrijke rol hierin speelden de gemeenschap van de levenden en de doden 
en het geloof in de herrijzenis van lichaam en geest. De kiem voor deze veranderingen lag in de Romeinse 
tijd om in middeleeuwen tot de koppeling van kerk en graf te leiden, als uiting van de gemeenschap van 
de doden en de levenden. De gestorvenen, evenals de dood, waren vertrouwd bij de bevolking en riepen 
nauwelijks afschuw op. Christenen geloofden namelijk dat hun persoonlijkheid na de dood zou blijven 
voortbestaan, wat de sterke band tussen levenden en doden verklaart. Ook geloofden ze dat men zich 
na de dood voor zijn of haar zonden bij God moest verantwoorden en hiervoor gestraft zou worden. 
De algemene overtuiging was dat wanneer men zich met heiligen en martelaren omringde, men sneller 
opgenomen zou worden in de hemel, omdat deze dan een voorbede bij God zouden houden.12 Zo begon 
het interesse in de martelaren die als heilig werden gezien. 
De relikwieën van deze martelaren bewaarde men oorspronkelijk in de Romeinse catacomben.13 De 
oorsprong van de catacomben ligt in de tweede eeuw bij de christenen die tegen crematie waren en hun 
doden graag wilden begraven zodat het lichaam zou kunnen herrijzen.14 Het aanleggen van catacomben 
was goedkoper en efficiënter dan het begraven in de open lucht in een tijd waarin de christenen niet veel 
geld hadden. in de catacomben vonden ook liturgische diensten plaats, zo gaf men uitdrukking aan de 
gemeenschap van de levenden en doden. De catacombes stammen uit de tijd van de christenvervolging 
en lagen buiten de stad, ook veroorzaakt door de Romeinse wetgeving die het verbood de doden binnen 
de stadsmuren onder te brengen.

8  Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim en Bistum Osnabrück, Zur Einrichtung von Kirchen als Kolumbarien. Theologische, pastorale 
und rechtliche Hinweise für die Bistümer in der Kircheprovinz Hamburg, z.pl. 2009, p. 10.
9  Henning Winter, Die Architektur der Krematorien im Deutschen Reich 1878-1918, Dettelbach 2001 (Kasseler Studien zu Sepulkralkultur 
nr. 10), p. 33.
10  Sörries 2003 (zie noot 5), p. 12.
11  Sörries 2003 (zie noot 5), pp. 15, 20.
12  Ook in andere religies waar men in een leven na de dood geloofd, komt de wens om bij martelaren en heiligen begraven te worden veel-
vuldig voor. Zoals in Egypte, Frygië en in de Islam, in: Kötting 1965 (zie noot 7), p. 25.
13  Reiner Sörries, ‘Der mittelalterliche Friedhof. Das Monopol der Kirche im Bestattungswesen’, in: Arbeitsgemeinschaft Friedhof und 
Denkmal, Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur Kassel, Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den Gräberstraßen der 
Römerzeit bis zur anonymen Bestattung, Braunschweig 2003, p. 36.
14  De christelijke catacomben van Rome < http://www.catacombe.roma.it/indice_nl.html > 3 juli 2010.
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naast de reliwkiën in de catacombes waren er ook martelaarsgraven die buiten de stadsmuren lagen, 
waar ondanks hun ligging veel mensen naartoe trokken op bedevaart.15 Om de toeloop van mensen aan 
te kunnen, begon men kerken over deze graven heen te bouwen: grafkerken. Deze werden gefinancierd 
door donaties, de donateurs deden dit onder voorwaarde dat ze ook bij de martelaren begraven zouden 
worden.16 in uiterlijk verschilden deze grafkerken niet van kerken die binnen de stadsmuren lagen. Deze 
kerken werden steeds groter en ontwikkelden zich tot grote grafkerken, een voorbeeld hiervan stond in 
Trier. Vaak werden er nederzettingen rond deze graven gebouwd of uitbreidende steden namen deze 
in zich op.
Vanaf de wettelijke gelijkstelling van het chirstendom in 313 met het edict van Milaan door Constantijn, 
werden de christenen niet langer vervolgd en waren ze vrij hun geloof uit te dragen. Vanaf deze tijd waren 
de christelijke opvattingen uitgangspunt en verdwenen de heidense gewoonten naar de achtergrond. De 
belangrijkste verandering hierin was de overgang van crematie naar begraven. Crematie was niet in 
overeenstemming met de christelijke opvattingen van de herrijzenis. Bij een urn was er geen contact met de 
aardbodem, waardoor het lichaam niet door de aarde opgenomen kon worden. Ook werd het mogelijk 
om stoffelijke resten binnen de stadsmuren te bewaren. Zo verloren de catacomben langzaamaan hun 
functie, doordat de relikwieën naar nieuwgebouwde kerken binnen de stadsmuren gebracht mochten 
worden. De overgang van necropolis naar kerkhof vond van de zevende tot de twaalfde/dertiende 
eeuw plaats.17 Vanaf de vierde eeuw begonnen christenen ook martelaren in of bij kerken te begraven.18 
Ook werd het mogelijk om overleden pausen, bisschoppen en andere hoge kerkelijke medewerkers in 
kerken te begraven.19 Dit zette zich door naar de gewone bevolking: zij wilden ook graag bij martelaren 
en heiligen begraven worden. 
Het verlangen van christenen om bij martelaars en heiligen begraven te worden, is te verklaren aan hand 
van het geloof in de herrijzenis. Martelaren zouden een voorbede voor de gestorvene bij God kunnen 
doen. Ook zouden bezoekers van de kerk de gestorvenen niet vergeteten en voor hem blijven bidden. 
Het verlangen van de bevolking om in kerken begraven te worden, zou vanaf de vierde eeuw tot diep in 
de middeleeuwen aanwezig blijven.20 Wat nog versterkt zou worden door de opkomst van het vagevuur 
en de bijbehorende angst hiervoor.
Verschillende keizers en geestelijken spraken zich uit tegen het begraven in kerken. Zo herhaalde keizer 
Theodosius in 381 het oude verbod op het begraven binnen de stadsmuren.21 Met de beëindiging van 
het Romeinse Rijk verloren deze voorschiften echter aan kracht. Vanuit kerkelijke kringen kwamen er 
in de vroege middeleeuwen geluiden om het begraven van leken in kerken in te binden. Aangevoerd 
werd dat de graven kerkgebouwen verontreinigden, waar de ideeën van paus Gregorius de Grote een 
belangrijke rol in speelden.22 Ook Theodulf van Orléans (ca. 760-821), Bisschop van Orléans, sprak 
zich uit tegen het begraven van personen in kerken. Hij maakte alleen een uitzondering voor priesters 
en eerlijke mensen. Orléans gaat voor de eerste keer uit van de ‘overbevolking’ van de kerk als ruimte, 
waardoor de functionaliteit wordt aangetast.23 De uitkomsten van de lange ontwikkeling over het wel of 
niet begraven in kerken werd in de twaalfde eeuw vastgelegd in het canon Decretum Gratiani.24  

15  Sebastian Scholz, ‘Bestattungen im Kirchenraum von der Spätantike bis zum 15. Jahrhundert’, das münster 63 (2010) nr. 1, p. 3.
16  Kötting 1965 (zie noot 7), pp. 14-15.
17  Sörries 2003 (zie noot 13), p. 33.
18  Scholz 2010 (zie noot 15), p. 3.
19  Priesters mochten, net als martelaren, bij het altaar begraven worden, omdat zij offerhandeling tijdens de kerkmissen voltrekken, in: 
Kötting 1965 (zie noot 7), p. 29; Anke Seifert, Das kirchliche Begräbnis in Deutschland im Wandel der Zeit – unter Berücksichtigung der 
protestantischen Beerdigung im 19. Jahrhundert, Noderstedt 2007, p. 7.
20  Kötting 1965 (zie noot 7), p. 7.
21  Scholz 2010 (zie noot 15), p. 3.
22  Dit was onder andere vastgelegd in de eerste voorschriften van de kerk omtrent het begraven in kerken: het achttiende canon Synode van 
Braga uit 561, in: Scholz 2010 (zie noot 15), p. 5.
23  ‘Falls dies aufgrund einer zu großen Zahl an Bestattungen nicht durchführbar sei, solle man die Kirche aufgeben und in einen Friedhof 
umwandeln. Der Altar solle entfernt und an einem anderen Ort aufgestellt werden’, zoals geciteerd in: Scholz 2010 (zie noot 15), p. 5.
24  Dit was een belangrijk kerkelijk juridisch boekwerk wat voor de rest van de middeleeuwen uitgangspunt bleef, maar wel steeds opnieuw 
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Vooral voor hoge geestelijken en adel bleef de kerk een belangrijke grafplek. Waar dit bij de geestelijken 
te verklaren is vanuit hun relatie met de kerk en het geloof, had dit bij de adel met geld te maken. Zij 
claimden grafplekken in de kerk door donaties aan de kerk te geven, welke een belangrijke financiële 
post vormden. De kerk was dus gedwongen om de eis van een graf in de kerk in te willigen.
Deze sociale hiërarchie kwam ook terug in de plek van de graven; een graf bij het altaar was het hoogste 
privilege, waarbij de waarde steeds meer afnam naarmate men verder van het altaar verwijderd was. 
Het volgende niveau was het kerkhof bij de kerk om vervolgens de verstotenen buiten de stadsmuren te 
begraven.25

De graven in kerken werden aangelegd in de bodem en afgesloten met een stenen grafplaat, heel 
soms uit metaal.26 in de vroege vormen bevatten deze grafplaten geen beelden, ze waren aniconisch. 
Vervolgens kwamen er platen die nagemaakt waren van sarcofaagdeksels met ornamenten en symbolen. 
naast grafplaten kwamen er ook epitaphien, sarcofagen en kleine mausoleums voor. 
Pas vanaf de elfde eeuw zijn inschriften en beelden teruggevonden op grafplaten van belangrijke personen. 
Dit kan gezien worden als representatie van de gestorvene, zogenaamde ‘Herrschaftspropaganda’.27 
Wat later ook door de gewone burger overgenomen werd en zowel bij katholieken als protestanten tot 
na de reformatie aanwezig bleef.
Er is weinig bekend over de organisatie van dergelijke kerken. Hoe men deze, ondanks de graven, kon 
gebruiken, hoe men zich er beweegde en hoe men over de hygiëne dacht. Er heerste een strenge orde: 
graven werden verkocht, vererfd en geruimd.28

Het middeleeuwes kerkhof is het begin van de begraafplekken zoals wij die kennen. Deze mochten maar 
een bepaalde grootte hebben wat afhankelijk was van de relikwieën die zich in de kerk bevonden. 
Men geloofde namelijk dat een relikwie een bepaalde ‘straalkracht’ had welke de oppervlakte van 
het kerkhof bepaalde.29 Deze straalkrachten werden vastgelegd in meeteenheden. Zo was er in een 
Romeins concil uit 1058 vastgelegd dat voor een hoofdkerk 60 stappen per relikwie en voor een kapel 
30 stappen telde. Hierdoor werd de oppervlakte van een kerkhof vastgelegd en ingeperkt, wat echter 
vaak tot overvolle kerkhoven leidde. in de loop van de elfde/twaalfde eeuw begon dit problemen op te 
leveren.30 Zo werden lijken niet langer in kisten, maar in doeken begraven om zo het ontbindingsproces 
te versnellen. Ook ging men over tot het meerdere keren gebruiken van een grafplek, waardoor graven 
na een bepaalde tijd geruimd werden. De stoffelijke resten bracht men vervolgen naar een zogenaamd 
‘Beinhaus’ (knekelhuis) waar ze een tweede keer bijgezet werden. De noodzaak voor het knekelhuis ligt 
in de herrijzenis van het lichaam, waarvoor de botten bewaard moesten blijven.

1.3 Splitsing van kerk en graf
Vanaf het einde van de middeleeuwen wordt de band tussen binnenstedelijke kerken en hun kerkhoven 
aangestast wat uiteindelijk leidde tot de splitsing van kerk en graf rond 1800 en de ontwikkeling van 
de begraafplaatsen zoals wij deze nu kennen. Oorzaken hiervoor liggen in de bevolkingstoename, de 
gelijkstelling van de sociale klassen en in de reformatie. Ondanks deze punten kenmerken de zestiende en 
zeventiende eeuw zich nog steeds door het begraven in kerken en op kerkhoven. Voor hoge geestelijken, 
adel en rijke burgers bleef het nog zeker tot 1800 het hoogste privilige dat men kon bereiken.
De bevolkingstoename in de middeleeuwse steden zorgde, zoals in de vorige paragraaf vermeld, voor 
overvolle kerkhoven wat men eerst probeerde op te lossen door stoffelijke resten naar het knekelhuis 
te brengen. Dit boodt aan het einde van de middeleeuwen geen voldoende oplossing en er ontstonden, 

geïnterpreteerd werd. Een indamming van het begraven in kerken heeft het echter niet kunnen bewerkstelligen, dit ging de gehele middeleeu-
wen gewoon door, in: Kötting 1965 (zie noot 7), p. 36.
25  Sörries 2003 (zie noot 13), p. 31.
26  Sörries 2003 (zie noot 13), p. 36.
27  Scholz 2010 (zie noot 15), p. 9.
28  Sörries 2003 (zie noot 13), p. 37.
29  Sörries 2003 (zie noot 13), p. 32.
30  Sörries 2003 (zie noot 13), p. 37.
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onder een sterke bevolkingstoename, in haast alle grote steden in de loop van de zestiende eeuw naast 
de binnenstedelijke kerkhoven ook buitenstedelijke begraafplaatsen. Dit gold zowel voor katholieken als 
protestanten. 
niet alleen het plaatstekort zorgde voor moeilijkheden, er ontstonden ook de hygiënische problemen 
als gevolg van de overvolle kerkhoven. Vanuit de medische hoek kwam er steeds meer druk om de 
begraafplaatsen buiten de stadsmuren te verplaatsen.
Door de sociale hiërarchie die er in de graflegging bestond, werd de gewone bevolking als minder 
waardig getekend. Om deze sociale ongelijkheid tegen te gaan besloot de kerk ook om de kerkhoven 
te sluiten. Een ander punt was dat vooraanstaande burgers graag praalgraven in de kerken en op 
kerkhoven wilden neerzetten, wat nog meer plaatstekort opleverde en in de loop van de tijd ook niet 
meer mogelijk was.31 Door buiten de muren te begraven ging de sociale hiërarchie verloren, omdat 
iedereen nu buiten de directe omgeving van de kerk begraven werd.
Tijdens de reformatie splitste de christelijke gemeenschap in de katholieken en de protestanten. De 
protestanten geloofden niet langer in de gemeenschap van de heiligen, wat betekende dat ze geen 
waarde meer hechten aan de gemeenschap van levenden en doden. Ook hechten ze geen waarde aan 
heiligen, dus verwierpen zo ook de voorbede die heiligen voor de doden zouden kunnen houden. Zo 
werd de sterke verbinding tussen de levenden en de doden losser. Het was simpelweg niet meer nodig 
om gestorvenen dichtbij relikwieën te begraven. Daarbij vonden ze de luchtkwaliteit in de steden en de 
gezondheid van de maatschappij belangrijker.32 De reformatie was het grote omslagpunt, ondanks dat 
er al vanaf de zestiende eeuw buitenstedelijke begraafplaatsen aangetoond zijn.
Ondanks al deze tegenbewegingen bleef het begraven in kerken nog tot 1800 voorkomen. Zo verloren 
kerken en kloosters een groot deel van hun inkomsten, als er geen bijzettingen meer plaatsvonden. 
Wat zij natuurlijk probeerden tegen te gaan, door nog steeds bijzettingen uit te voeren. Ook vanuit de 
geestelijkheid en de rijke families bleef er vraag naar een graf in de kerk. Bij de rijke families ging het 
hier vooral om familiegraven die zich al in de kerk bevonden of om grafplekken die zij vererfd gekregen 
hadden. Als ze naar een buitenstadse begraafplek zouden gaan, zouden zij hun privileges verliezen. 
Daarnaast bestond er onder de katholieken nog steeds het geloof in de gemeenschap van de heiligen 
en in de herrijzenis, waardoor het toch aantrekkelijk bleef om in of bij een kerk begraven te worden.
Er ontstond ook een nieuwe typologie die uiting gaf aan het nog steeds bestaande verlangen, de 
‘laubenumgang’ (arcadenomgang).33 Dit was een gang die om de zijwanden van de kerk heen gemaakt 
werd waarin plek was voor de graven. Zulke arcadenomgangen vond men ook bij buitenstedelijke 
begraafplaatsen, hierbij omsloot de omgang de begraafplaats. Op deze begraafplaatsen bleef echter 
nog steeds een verschil tussen arm en rijk aanwezig, doordat de rijke burgers in de arcade grote 
praalgraven hadden. De graven van de overige burgers bevonden zich in het omsloten gedeelte.
De graven die na de reformatie nog in kerken geplaatst zijn, verschillen van elkaar. Evangelische graven 
zijn meestal te vinden in het koor of in zijkapellen.34 De graven bevinden zich aan de wanden, als 
altaarachtige stukken van meerdere verdiepingen hoog. Het praalgraf nam vaak de functie van retabel 
over. Van katholieke kringen is hier minder bekend, maar wel dat zulke graven ook hier voorkomen 
bij hoge geestelijken. Bij de katholieke adel komt dit minder voor, wat waarschijnlijk aan kerkelijke 
voorschriften te wijten is.35

Tussen 1770 en 1808 werd uiteindelijkin alle Duitse staten, onder invloed van de Verlichting, het begraven 
in kerken verboden en verordeningen voor buitenstedelijke begraafplaatsen opgesteld.36 

31  Barbara Happe, ‘Die Trennung von Kirche und Grab. Außerstädtische Begräbnisplätze im 16. und 17. Jahrhundert’, in: Arbeitsgemein-
schaft Friedhof und Denkmal, Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur Kassel, Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den 
Gräberstraßen der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung, Braunschweig 2003, p. 68.
32  Happe 2003 (zie noot 31), pp. 64, 71, 72.
33  Happe 2003 (zie noot 31), pp. 68, 76.
34  Inga Brinkmann, ‘Adelsgrabmäler im konfessionell gespaltenen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation während des 16. und 17. 
Jahrhunderts’, das münster 63 (2010) nr. 1, p. 12.
35  Brinkmann 2010 (zie noot 34), p. 14.
36  Barbara Happe, ‘Ordnung und Hygiene. Friedhöfe in der Aufklärung und die Kommunalisierung des Friedhofswesens’, in: Arbeitsge-
meinschaft Friedhof und Denkmal, Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur Kassel, Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von 
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1.4 De heropleving van crematie in Duitsland eind negentiende eeuw
na het verbod op het begraven in kerken begin negentiende eeuw, was er aan het eind van de eeuw 
nog een groot omslagpunt in de Duitse grafcultuur. in 1879 werd het cremeren heringevoerd, wat een 
uiting was van een veranderde omgang met de dood. Het eerste crematorium stamt uit 1878 en staat in 
Gotha (Thüringen), hierna ontstond er een heuse opmars: in 1911 telde Duitsland al 109 crematoria.37 
interessant detail is dat de nederlandse schrijver Multatuli in 1878 verast werd in het crematorium in 
Gotha.38 Ook de Vereniging voor lijkverbranding uit nederland, opgericht in 1874, was voorstander 
van crematie. De nederlandse regering weigerde echter de Begrafeniswet aan te passen, waarna de 
vereniging gestorven leden vanaf 1887 per spoor naar het crematorium in Gotha liet vervoeren en daar 
verassen.39

Het herleefde interesse in crematie ontstond tegen een achtergrond van de Verlichting, revolutie en 
het interesse in antieke culturen. De industriële revolutie begin negentiende eeuw zorgde voor een 
mentaliteitsverandering omtrent crematie. Door de sterke bevolkingstoename, het ruimtetekort, de 
technische vooruitgang en seculariseringsprocessen ontstond er acceptatie voor dit ‘nieuwe’ fenomeen. 
Ook stimuleerden medici, hygiënisten en natuurwetenschappers crematie als oplossing voor problemen 
die begraven met zich meebracht. Daarnaast was het een efficiënte oplossing voor het ruimtegebrek dat 
zich inmiddels ook op buitenstedelijke begraafplaatsen gemanifesteerd had. Duitsland was het meest 
toonaangevende land op het gebied van crematies.40 Tot 1915 werden er in Duitsland 80.000 crematies 
uitgevoerd, tegen 15.000 in Groot-Brittannië.
De architectuur van de vroege crematoria laat een gevarieerd beeld zien, dat de spanning tussen rouw 
en industriële techniek weergeeft. De vroege crematoria zijn zeer divers qua vormgeving en beïnvloedt 
door de historiserende stijlen die toentertijd geliefd waren. De vormen verwijzen naar kerken en tempels. 
Dit kan als humanisering van de gemechaniseerde omgang met de dood gezien worden. Ook in de 
crematoria heerste er een strenge scheiding tussen rouw en techniek, wat tot in veel hedendaagse 
crematoria aanwezig is. De verbinding van dood en techniek probeerde men ook te verminderen door 
de crematoria in de natuur te plaatsen.41

Om de acceptatie van het cremeren onder de bevolking te verhogen, probeerde men dit hele proces 
aantrekkelijker te maken. Een onderdeel hiervan vormde de manier van bijzetting, waarvoor ontwerpers 
de Romeinse columbaria als voorbeeld namen. De hiervan afgeleide wanden met urnennissen plaatste 
men zowel in en bij crematoria als op begraafplaatsen. Deze nieuwe interpretatie van columbaria was 
echter vaak punt van kritiek voor tegenstanders: ‘Wegen ihrer engmaschigen Auführung galten diese 
“Rumpelkammern” als eine nur Gebildeten verständliche Form antiker Ästhetik und wurden dem gewohnten 
Friedhofsgrab gegenüber als “fremdartig” abqualifiziert.’42 naast urnenwanden plaatste men urnen ook in 
hallen en in zuilengalerijen, ook weer een verwijzing naar de klassieken. 
Begin twintigste eeuw verschenen er steeds meer (gedeeltelijke) urnenbegraafplaatsen. Deze werden 
zoveel mogelijk als conventionele begraafplaatsen in de populaire landschapsstijlen vormgegeven. 
De reden voor deze vormgeving lag in de veranderde maatschappelijke houding in de tweede helft 
van de achttiende eeuw.43 De nadruk kwam te liggen op het aardse, wat bij een sterfgeval inhield 

den Gräberstraßen der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung, Braunschweig 2003, p. 85.
37  Norbert Fischer, ‘Die Technisierung des Todes. Feuerbestattung – Krematorium – Aschenbeisetzung’, in: Arbeitsgemeinschaft Friedhof 
und Denkmal, Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur Kassel, Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den Gräberstraßen 
der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung, Braunschweig 2003, pp. 149-150.
38  Wim Cappers, ‘Tussen zielloos en bezield. Funeraire architectuur in historisch perspectief’, in: Henk Heethuis (red.) en Herma Hekkema 
(red.), Uitvaartcultuur als Ontwerpopgave. Situering en architectuur van funeraire functies in een veranderende samenleving, Zwolle 2002, 
p. 37.
39  Cappers 2002 (zie noot 38), p. 42.
40  Fischer 2003 (zie noot 37), p. 147.
41  Fischer 2003 (zie noot 37), p. 154.
42  Fischer 2003 (zie noot 37), p. 159.
43  Cappers 2002 (zie noot 38), p. 33.
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dat het rouwen van de nabestaanden uitgangspunt was. Zo waren de meeste urnenbegraafplaatsen 
begin twintigste eeuw op een romantische manier vormgegeven in de Engelse landschapsstijl om de 
rouwverwerking van de nabestaanden te verlichten. De urnen konden bovengronds bijgezet worden 
in een wand, op een grafplaat of sokkel, maar ook ondergronds. Als reactie op deze vormgeving van 
begraafplaatsen en de wildgroei van individualisme en kitsch, ontstond er begin twintigste eeuw de 
zogenaamde ‘Friedhofsreformbeweging’.44 Met als gevolg dat de begraafplaatsen vanaf die tijd een 
zakelijk, rationeel en gelijkvormig uiterlijk hebben.

1.5 De opkomst van de anonieme grafcultuur in Duitsland in de twintigst eeuw
in de tweede helft van de twintigste eeuw zorgden een aantal maatschappelijke veranderingen en 
belangrijke gebeurtenissen voor de overgang naar de anonieme grafcultuur, waarbij namen en tekens 
achterwege gelaten worden. Een belangrijke gebeurtenis was de goedkeuring van de crematie door de 
katholieke kerk in het Tweede Vaticaans Concilie uit 1963. Hiermee won de crematie aan populariteit 
en kwam de urnenbijzetting en de grafcultuur in een sterke ontwikkeling. Er ontstonden geheel nieuwe 
manieren om met stoffelijke resten om te gaan waarin anonimiteit een belangrijke rol speelde. Ook 
waren maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, hiërarchieverlies, popularisering, materialisme, 
flexibilisering, pluralisering, een toename van de mobiliteit en individualisme in de omgang met de dood 
van invloed.45 Zo kreeg de maatschappij andere opvattingen over de dood en alles wat hierbij komt 
kijken. Een belangrijke rol hierin was weggelegd voor de komst van internet in 1993 waardoor de hele 
wereld bereikbaar was. nieuwontdekte ziektes als Aids en kanker en gebeurtenissen als de kernramp in 
Tschernobyl in 1986, de val van de Muur in 1989 en de vernietiging van de Twin Towers in 2001 hadden 
hun uitwerking op de wereldbevolking en de omgang met de dood. 
Al deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de mens besefte dat de dood niet te beheersen viel, met als 
gevolg dat men ging proberen het sterven zelf te beheersen.46 De autonomie van de postmoderne mens, 
de mogelijkheid om zelf de bepalen hoe men zich tot de dood verhoudt, was belangrijk. Men wilde zijn 
identiteit ook na de dood nog kunnen uitdrukken, wat een interessante reactie opleverde: mensen gingen 
steeds meer naar het gemeenschappelijke zoeken om zo deze identiteit te kunnen blijven uitdragen.
Zowel in de DDR als in de BRD ging men na de Tweede Wereldoorlog op zoek naar een vernieuwing 
van de grafcultuur. Bij beide was dit gebaseerd op de ‘Friedhofsreformbeweging’ van begin twintigste 
eeuw en vond men deze vernieuwing in de anonieme grafcultuur onder invloed van de secularisering, 
echter met verschillende uitgangspunten.47 in de DDR probeerde men de grafcultuur te bevrijden van het 
kapitalisme en het op een socialistische manier door te voeren. Hierbij staat centraal dat het individu 
ondergeschikt is aan de gemeenschap, wat men propageerde met de slogan ‘Vom Ich Zum Wir’.48 De 
socialisten vonden in anonieme bijzetting op urnenbegraafplaatsen de bijpassende uiting, welke het 
collectief moesten symboliseren en geen monumentale uitstraling mochten hebben. Deze aanpak zorgde 
in een tijdsduur van een generatie voor een sterke toename van het aantal urnenbijzettingen. in de BRD 
was het anonieme bijzetten een symbool voor het individu, welke zich afzette tegen de gemeenschap. 
Momenteel is er in heel Duitsland sprake van een toename in de anonieme grafcultuur, alhoewel dit van 
noord naar zuid afneemt.49 in nord-Rhein Westfalen schommelen de waardes rond de tien procent.
Bij anonieme bijzetting zijn het haast altijd urnen die bijgezet worden. in Duitsland gebeurt dit op 

44  Happe 2010 (zie noot 3), p. 20.
45  Happe 2010 (zie noot 3), p. 17; Norbert Fischer, ‘Auf dem Weg zu einer neuen Bestattungs- und Friedhofskultur’, in: Arbeitsgemein-
schaft Friedhof und Denkmal, Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur Kassel, Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den 
Gräberstraßen der Römerzeit bis zur anonymen Bestattung, Braunschweig 2003, pp. 225-226.
46  Sörries 2009 (zie noot 2), p. 101.
47  Barbara Happe, ‘Die Nachkriegsentwicklung der Friedhöfe in beiden deutschen Staaten’, in: Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, 
Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur Kassel, Raum für Tote. Die Geschichte der Friedhöfe von den Gräberstraßen der Römerzeit 
bis zur anonymen Bestattung, Braunschweig 2003, pp. 195, 224.
48  Happe 2003 (zie noot 48), pp. 221-223.
49  Happe 2003 (zie noot 48), pp. 213-214.
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grasvlaktes, waar nabestaanden aan de randen bloemen neer mogen leggen. De nabestaanden 
hoeven geen begrafenisplicht te vervullen en graven kunnen niet verlengd worden. Hierdoor verliest de 
begraafplaats haar functie van collectief geheugen en herinnering. Het herinneren gebeurt op andere 
plekken, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s en video’s.
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Paragraaf 1.5 schetste de maatschappelijke opvattingen over de omgang met de dood en de grafcultuur 
waarin de opkomst van de urnenkerken te plaatsen is. in dit hoofdstuk zullen de specifieke voorwaardes 
voor het ontstaan van de urnenkerken aangesproken worden: de secularisering, het kerkenoverschot en 
de populariteit van crematie. Om vervolgens de aantrekkingskracht die van de urnenkerken uitgaat uit 
de doeken te doen. 

2.1 Secularisering in Duitsland
in 2007 was 31,0 procent van de Duitse bevolking katholiek en 30,2 procent evangelisch, in totaal 
was 63,4 procent christen.50 Dit komt overeen met 52.115.812 christenen op een totale bevolking van 
82.217.837. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er een groot verschil is tussen het voormalige Oost- 
en West-Duitsland. in de DDR zorgde politieke druk voor veel kerkuittredingen en een vermindering van 
het aantal dopen.51 in West-Duitsland was in 2007 73 procent van de bevolking lid van een christelijke 
kerk, tegen 26 procent in Oost-Duitsland.52

Het in- en uittreden van leden is een proces dat altijd in meer of mindere mate aanwezig is geweest als 
uiting van politieke en sociale houdingen tegenover het geloof.53 Vaak gebeurde dit op momenten waarbij 
er grote maatschappelijke veranderingen optraden.54 Zo was er in de periodes 1919-1932, 1937-
1941, het begin van de jaren zeventig en na de val de Muur sprake van een uittreden van leden.55 Terwijl 
na de Tweede Wereldoorlog het aantal leden toenam. De recente misbruikschandalen in katholieke kerk 
zorgden de afgelopen maanden echter weer voor een toename van het aantal uittredingen.56

Voor de huidige afname van het aantal christenen zijn onder andere de demografische ontwikkeling 
en de komst van immigranten met andere religies oorzaken.57 De belangrijkste reden is echter de 
zogenaamde ‘Mitgliedschaftsentscheidungen’, wat de verhouding tussen de nieuwe en vertrekkende 
leden aangeeft.58

Ook in het aantal gelovigen per kerk is een afnemende trend waar te nemen. Zo waren er in 1993 per 
evangelische kerk ongeveer 1.350 leden, tegen circa 1.190 in 2007.59 Per katholieke kerk waren er in 
2005 ongeveer 1.060 gelovigen. Deze berekeningen gaan echter uit van een gemiddelde, waarbij niet 
wordt meegenomen hoeveel gelovigen in de omgeving van een kerk wonen. Ook wordt een belangrijke 
andere factor niet meegenomen, namelijk hoeveel leden van een kerk hier ook werkelijk de missen 
bezoeken. Van de katholieken bezocht in 2006 gemiddeld 13,7 procent de zondagsmis, tegenover 3,8 
procent van de evangelisten.60 Hieruit valt af te lezen dat het bezoek per kerk erg gering is. 

2.2 Kerkenoverschot
in Duitsland is het aantal kerkgebouwen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu bijna verdubbeld.61 Zoals 

50  Bij deze 63,4% horen naast de katholieken en de evangelisten ook de orthodoxe Christenen en overige Christelijke kerken, in: Kirch-
enamt der Evangelische Kirche, Evangelische Kirche in Deutschland. Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben, Hannover 2009.
51  Kirchenamt der Evangelische Kirche 2009 (zie noot 51), p. 4.
52  Kirchenamt der Evangelische Kirche 2009 (zie noot 51), p. 5.
53  Rainer Fisch, ‘Ursache und Wirkung. Haben wir zu viele Kirchengebäude?’, das münster 61 (2008) nr. 1, p. 5.
54  Kirchenamt der Evangelische Kirche 2009 (zie noot 51), p. 4.
55  Na de val van de Muur traden er in 1992 361.256 evangelische leden en 192.766 katholieke leden uit, in: Fisch 2008 (zie noot 54), p. 5.
56  Der Kirche laufen die Mitglieder davon. Bericht: Kirchenaustritte in einigen Regionen verdreifacht < http://www.heute.de/ZDFheute/
inhalt/12/0,3672,8066956,00.html > 26 april 2010. 
57  Vanaf 1972 uit deze demografische beweging zich in de katholieke kerk in Duitsland, in: Deutsche Bischofskonferenz, Katholische 
Kirche in Deutschland. Statistische Daten 2007, Bonn 2009 (Arbeitshilfen nr. 231), p. 14.
58  In 2007 zorgde de demografische ontwikkeling voor een verlies van ongeveer  66.000 leden, de komst van immigranten voor  een verlies 
van rond 79.000 en de ‘Mitgliedschaftsentscheidungen’ voor een minwaarde van circa 79.000, wat voor 2007 een totaal verlies van 224.000 
leden opleverde. Vanaf 1990 tot en met 2007 zorgden de ‘Mitgliedschaftsentscheidungen’ voor een verlies van circa 2.000.000 leden, de 
demografische ontwikkeling voor een verlies van rond 600.000 leden en de migratie voor een minwaarde van 186.000. Dit leverde in deze 
periode een totaalverlies van 2.800.000 leden op, in: Deutsche Bischofskonferenz 2009 (zie noot 58), pp. 12,14.
59  Fisch 2008 (zie noot 54), p. 5; Kirchenamt der Evangelische Kirche 2009 (zie noot 51), pp. 4, 32.
60  Deutsche Bischofskonferenz 2009 (zie noot 58); Kirchenamt der Evangelische Kirche 2009 (zie noot 51), p. 15.
61  Fisch 2008 (zie noot 54), p. 6.
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beschreven nam het ledenaantal en het kerkbezoek net na de Tweede Wereldoorlog toe, doordat men 
het geloof gebruikte om de verschrikkingen van de oorlog te verwerken. Ook trokken er veel vluchtelingen 
uit de voormalige Duitse nederzettingen in Midden- en Oost-Europa naar Duitsland, waardoor het aantal 
christenen toenam. Daarom bouwde men de verwoeste kerken na de oorlog weer op en kwamen er 
nieuwe kerken in de nieuwbouwwijken aan stadsranden. in de evangelische kerk is er na de Tweede 
Wereldoorlog zelfs evenveel gebouwd als in de gehele periode ervoor.62 Het zijn dan ook meestal 
kerken uit de laatste vijftig jaar die nu teveel zijn en men wil herbestemmen, verkopen of slopen.63 
Ondanks dat deze kerken vaak in een goede onderhoudstoestand verkeren en ruimtelijk beter geschikt 
zijn voor kerkelijk gebruik.
in regio’s waar grote economische veranderingen plaatsvonden is deze ontwikkeling het sterkste 
aanwezig.64 Een extreem voorbeeld hiervan vormt het Bisdom Essen, waar veel kerken in de glorietijd van 
de mijnbouw ontstonden. naast de algemene factoren hebben hier ook het hoge werkloosheidspercentage 
en het wegtrekken van financieel draagkrachtige families een negatieve uitwerking. in 2006 heeft het 
bisdom namelijk besloten om een derde van het kerkenbestand niet meer kerkelijk te gebruiken.65

Het onderhoud van zulke kerken is lastig te financieren door een inkomstendaling als gevolg van 
kerkuittredingen, demografische ontwikkelingen en belastinghervorming.66 De evangelische kerk gaat uit 
van een daling van de helft van hun huidige inkomsten in de komende dertig jaar, waardoor nog meer 
kerken afgestoten moeten worden.67 Vaak is de makkelijkste en meest economische oplossing om een kerk 
te slopen, toch is dit pas de laatste optie die genomen wordt. Voor geloofsgemeenschappen blijft het 
afstoten van kerken een gevoelig onderwerp, niet te spreken van sloop, wat blijkt uit volgend citaat: ‘Eine 
Kirche, die ihre Kirchen aufgibt, gibt auch ihre Geschichte und ein Stück Kultur auf’.68

Wanneer herbestemming niet meer voorkomen kan worden, moet men een nieuwe functie zoeken, wat 
vaak een lastig proces is. nieuwe functies probeert men eerst in de kerkelijke hoek te vinden, vervolgens 
in de sociale, de culturele en pas als laatste in de commerciële.69 Men sloopt echter liever een kerk dan 
dat er een imagoschadende functie in komt. De ontwijdde kerk als bijeenkomstruimte voor andere niet-
christelijke geloofsgemeenschappen is ook uitgesloten.70

Over het algemeen worden herbestemde kerken door de maatschappij aantrekkelijk gevonden en 
gewaardeerd om hun spirituele sfeer en uitstraling. interessant is dat de inbouwelementen voor de nieuwe 
functie in een kerk haast altijd een sfeer van korte duur uitstralen.71 De elementen moeten demontabel zijn 
en mogen de kerk niet aantasten. Opmerkelijk is dat de katholieke kerk aangeeft dat de herbestemmingen 
reversibel moeten zijn, zodat toekomstige generaties de kerk weer haar oorspronkelijke functie kunnen 
aanwenden.72 Hieruit blijkt duidelijk het uitgangspunt: het zekeren van het kerkenbestand, ook als er een 
andere gebruiker in zit. 
Opvallend is het verschil in de omgang met dit fenomeen in de katholieke en evangelische kerk. De 
katholieke kerk stoot veel makkelijker kerken af, dan dat de evangelische kerk dit doet. Dit hangt samen 

62  Helge Adolphsen, ‘Kirchen haben kein Verfallsdatum. Die Position der Evangelisch-lutherischen Kirche’, Bauwelt 97 (2006) nr. 5, p. 30.
63  Hier speelt de algemene afkeer van architectuur uit de jaren vijftig en zestig in mee, in: Gudrun Escher, ‘Kirchen in der Stadt. erben, 
erhalten, nutzen’, Bauwelt 97 (2006) nr. 48, p. 3.
64  Andreas Poschmann, ‘Die Kirche im Dorf lassen. Die Position der Katholischen Kirche’, Bauwelt 97 (2006) nr. 5, p. 28.
65  Dit een derde deel bestaat uit kerken uit de volgende periodes: 9 van voor 1918, 13 van tussen de twee wereldoorlogen, 25 stammende 
uit 1945-1958 en ten slotte 57 vanaf 1959 tot nu. Dit is een totaal van 104 kerken. Hieruit blijkt duidelijk dat kerken uit de tweede helft van 
de twintigste eeuw niet aantrekkelijk gevonden worden, in: Herbert Fendrich, ‘Die „weiteren Kirchen“. Die Situation im Bistum Essen’, 
Bauwelt 97 (2006) nr. 5, pp. 10-11.
66  Rainer Fisch, ‘Neue Nutzungen für Kirchen. und was dabei zu beachten ist’, Bauwelt 97 (2006) nr. 5, p. 14.
67  Adolphsen 2006 (zie noot 63), p. 30.
68  Adolphsen 2006 (zie noot 63), p. 30.
69  Fendrich, 2006 (zie noot 66), p. 13.
70  Poschmann 2006 (zie noot 65), p. 29.
71  Brigitte Schultz, ‘Ex-Gotteshäuser. Wie lassen sich Kirchen sinn- und würdevoll nachnutzen?’, Bauwelt 100 (2009) nr. 32-33, p. 2.
72  Deutsche Bischofskonferenz, Umnutzung von Kirchen. Beurteilungskriterien und Entscheidungshilfen, Bonn 2003 (Arbeitshilfen nr. 
175), p. 18.
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met de verschillende opvattingen die beide religies over het kerkgebouw hebben. De katholieke kerk 
ziet een kerk puur als een gebouw voor de viering van de liturgie, terwijl de evangelisten een kerk 
als een plek van godsdienstige, culturele en sociale uitingen ziet.73 Door het multifunctionele karakter 
van de evangelische kerken, worden deze veel langer behouden, dan de katholieke kerken, waar het 
multifunctionele gebruik vaak niet op prijs gesteld wordt. Daarnaast is voor katholieken een kerkgebouw 
alleen een kerk als het in dienst van het geloof staat en er missen gehouden worden.74 Als dit niet meer 
gebeurd, dan wordt een kerkgebouw in de loop van de tijd niet meer als kerk beschouwd.

2.3 Toename van het aantal crematies
Zoals in paragraaf 1.5 besproken was er zowel in de BRD als in de DDR een toename van het aantal 
crematies. na de val van de Muur heeft deze groei zich in heel Duitsland doorgezet, waarbij in 2009 
het aantal crematies in grote Duitse steden tussen de vijftig en zeventig procent lag.75 Dit aantal zal in 
de toekomst nog verder stijgen, door de minder sterke familiaire banden, het niet tot last willen zijn naar 
verwanten en de toegenomen mobiliteit. Ook de lagere kosten en de betere hygiëne in vergelijking met 
begraafplaatsen spreekt voor crematie. Ook neemt de anonieme urnenbijzetting, eveneens in paragraaf 
1.5 beschreven, toe.

2.4 Aantrekkingskracht van de urnenkerken
De hiervoor beschreven voorwaardes vormen bestaansvoorwaarden voor urnenkerken, zonder deze 
condities zou een urnenkerk niet kunnen bestaan. Zonder interesse in een urnenkerk kan deze echter ook 
niet bestaan, ondanks de aanwezigheid van de voorgaande factoren. Het fenomeen urnenkerk heeft een 
bepaalde aantrekkingskracht op mensen dat vanuit verschillende hoeken te beargumenteren is.
Vanuit het consumentenperspectief is de koppeling tussen een afscheidsceremonie en de kerk een sterk 
gegeven. De kerk wordt nog steeds als een vast onderdeel bij belangrijke momenten in het leven gezien 
zoals de doop, communie, trouwfeest en de dood. Zo werden er per 100 gestorven katholieken in 
2007, bij 89,9 op een katholieke manier afscheid genomen.76 Per 100 gestorven evangelisten was dit in 
2007 84.77 Dit spreekt ervoor, dat de mensen ondanks dat ze de kerk niet regelmatig bezoeken, toch 
een koppeling leggen tussen de dood, de afscheidsceremonie en de kerk. Bij een herbestemming tot 
urnenkerk blijft bij een goed ontwerp de sacrale sfeer behouden waarvan veel mensen gecharmeerd 
zijn. Mensen verkiezen deze sfeer graag boven een normale begraafplaats en zijn bereid hier meer voor 
te betalen: de gemiddelde prijs voor een plek in een urnenkerk is hoger dan op een begraafplaats.78 
Ook zijn urnenkerken een reactie op anonieme vormen van bijzetten, die veel nabestaanden als pijnlijk 
ervaren.79

Voor parochies zijn er verschillende redenen te vinden om hun kerk te herbestemmen naar urnenkerk. Ten 
eerste kan men de kerk behouden, doordat uit de inkomsten het onderhoud van de kerk betaald kan 
worden. Wat een grote aanwinst is, doordat zo kerken met een monumentale status behouden kunnen 
worden voor het nageslacht. Daarnaast kunnen parochies zo nieuwe mensen aantrekken, die ze normaal 
niet zouden bereiken. Zo kunnen parochies urnenkerken gebruiken om hun gemeenschap te versterken door 
activiteiten rondom de urnenkerk te verzorgen, zoals dodenherdenkingen. Zo spelen ze met hun pastorale 
concept in op deze ontwikkeling. Ook kunnen parochies zonder kerkhof zo op een nieuwe manier uiting 
geven aan de oude christelijke traditie van bijzetting in kerken. Private begrafenisondernemers liften 
mee op deze trend; zo zijn er private columbaria in Düsseldorf en Duisburg te vinden. 

73  Adolphsen 2006 (zie noot 63), pp. 30-31.
74  Poschmann 2006 (zie noot 65), p. 28.
75  Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim en Bistum Osnabrück 2009 (zie noot 8), p. 5.
76  Deutsche Bischofskonferenz  2009 (zie noot 58), pp. 23-24.
77  Kirchenamt der Evangelische Kirche 2009 (zie noot 51), p. 12.
78  Sörries 2009 (zie noot 2), p. 34.
79  Evelyn Körber, ‘Das Kolumbarium in der Allerheiligenkirche Erfurt’, das münster 61 (2008) nr. 1, p. 33.
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AFB.18 Columbarium in ‘Bestattungshaus Frankenheim’ in Düssel-
dorf uit 2006, dit was het eerste columbarium in Düsseldorf. 

AFB.19 Columbarium in ‘Bestattungshaus Frankenheim’ in Düssel-
dorf uit 2009, dit was het tweede columbarium in Düsseldorf. 
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De heropleving van urnenkerken begon in 2004 in katholieke kringen in Erscheinung Christe te Krefeld. 
Vervolgens zijn er nog acht gebouwd en bevinden zich er nog eens vijf in de planningsfase. Deze veertien 
kerken zijn aangegeven op nevenstaande kaart, die verdeeld is naar bisdommen. Opvallend is dat al 
deze urnenkerken zich in West-Duitsland bevinden met een agglomeratie in nordrhein-Westfalen.
Om een kerk op te nemen in de analyse was de aanwezige hoeveelheid informatie bepalend. Hierdoor 
zijn Erscheinung Christi in Krefeld, St. Josef in Viersen, namen-Jesu-Kirche in Bonn en St. Michaelkirche in 
Rheine afgevallen. De Hoffnungskirche in Rheindorf zal ook buiten beschouwing blijven, omdat het zich 
hier handelt om een nieuwe kerk waarin tijdens het ontwerp rekening was gehouden met het plaatsen 
van een columbarium. in de overige gevallen is er namelijk sprake van een kerk die al bestond en pas 
later een columbarium gekomen is. Toch kan men aan de Hoffnungskirche uit 2008 afleiden dat het thema 
actueel is en in kerkelijke kringen geaccepteerd. in bijlage 2 is echter wel voor alle veertien kerken de 
gevonden informatie in tabelvorm weergegeven.
De negen kerken welke onderdeel uitmaken van de analyse stammen uit drie verschillende periodes: 
middeleeuwen, rond 1900 en na-oorlogs. Waarom dit juist kerken uit deze periodes zijn is als volgt te 
verklaren. De middeleeuwse kerken liggen vaak in de binnensteden en kort bij elkaar. Door de huidige 
fusies van parochies, raken er kerken over. Een voorbeeld hiervan is de Allerheiligenkirche in Erfurt welke 
op loopafstand van de Dom ligt en dus overbodig geworden was. in de twee latere tijdspannes bouwde 
men in Duitsland veel kerken, om verschillende redenen. Aan het einde van de negentiende eeuw groeide 
de economie flink en was de ‘Kulturkampf’ ten einde.80 Terwijl, zoals ook al in het vorige hoofdstuk aan 
bod kwam, na de Tweede Wereldoorlog kerken herbouwd, vervangen en toegevoegd werden.
in dit hoofdstuk is per kerk een kort historisch overzicht van de grondsteenlegging tot en met de 
herbestemming gegeven. Ook zijn de afmetingen van de kerken gegeven welke, wanneer vermeld 
bij benadering, bepaald zijn aan de hand van foto’s, bing Maps en Google maps. Een situatiekaart, 
plattegrond en afbeelding van het exterieur als interieur zijn bijgevoegd, om zo een beeld van de gekozen 
kerken te krijgen. De elementen die de urnenkamers herbergen zijn op de plattegronden aangegeven.

80  Tijdens de Kulturkampf was er een strijd tussen het Duitse Rijk onder leiding van Otto von Bismarck tegen de katholieke kerk, omdat 
hij voor een protestants Duitsland was. Geestelijke orden werden verboden en bisschoppen werden opgesloten, in: Ulrich Schäfer, Die Gra-
beskirche St. Josef in Aachen, Berlin/München 2007 (DKV-KUNSTFÜHRER nr. 644), p. 2.
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AFB.20 Grafkerken aangegeven per bisdom.

1. Erscheinung Christi, Krefeld (oud-katholiek, 2004)
2. St. Konrad, Marl-Hüls (bisdom Münster, 2006)

3. St. Josef, Aken (bisdom Aken, 2006)
4. Allerheiligenkirche, Erfurt (bisdom Erfurt, 2007)
5. Hoffnungskirche, Rheindorf (evangelisch, 2008)

6. Auferstehungskirche Hl. Kreuz, Mülheim an der Ruhr (bisdom Essen, 2009)
7. St. Elisabeth, Mönchengladbach (bisdom Aken, 2009)

8. St. Pauli, Soest (evangelisch, 2009)
9. Hl. Herz Jesukirche, Hannover-Misburg (bisdom Hildesheim, 2010)

10. Heilige Familie, Osnabrück (bisdom Osnabrück, 2010) 
11. liebfrauenkirche, Dortmund (bisdom Paderborn, 2010)

12. St. Josef, Viersen (bisdom Aken, 2012)
13. namen-Jesu-Kirche, Bonn (oud-katholiek, nog niet bekend)

14. St. Michaeliskirche, Rheine (bisdom Münster, nog niet bekend)

katholiek, in gebruik
evangelisch, in gebruik

katholiek, in ontwikkeling
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st.	konrad,	marl-HÜls

De grondsteenlegging voor deze kerk gebeurde in 1956 waarop een jaar later de inwijding volgde. 
De kerk is ontworpen door Emil Steffan, die een belangrijke rol speelde in de Duitse kerkbouw van na 
de Tweede Wereldoorlog.81 De kerk is gebouwd in een moderne bouwstijl en is een zaalkerk, er zijn 
namelijk geen dwars- en zijbeuken aanwezig. De ingang naar de kerk bevindt zich tussen de kerk en de 
toren. Bij benadering heeft de kerk een oppervlakte van 25*20 meter en een hoogte van 13 meter in 
het midden, afl opend naar 8 meter aan de zijkanten. De kerktoren is 37 meter hoog. De kerk heeft zowel 
aan de buiten- als aan de binnenkant rode baksteenmuren. Over de gehele omtrek van de kerk bevindt 
zich bovenin de wanden tegen het dak aan een glas in lood strook van circa een meter, welke voor een 
bijzondere lichtinval in de kerk zorgt. Het plafond is bekleed met houten latten.
St. Konrad staat in Marl, wat een industriestad is die in het noorden grenst aan het Münsterland en in 
het zuiden aan het Ruhrgebied.82 De kerk ligt in de wijk Hüls in het noordoosten van Marl en kent haar 
oorsprong in de mijnbouwnederzetting ‘Auguste-Victoria’. De kerk is een belangrijk onderdeel van de 
wijk Hüls en het stadsbeeld van Marl. Toen aan het eind van de jaren zeventig de bevolkingsstructuur in 
de stad veranderde had dit ook consequenties voor St. Konrad. Als gevolg van de ontwikkelingen in de 
mijnbouwindustrie, kwamen er veel Turkse families naar het gebied, die in de oude mijnwerkershuizen 
trokken.83 Tegelijkertijd vergrijsde het gebied. Dit waren onder andere oorzaken voor de terugloop 
van het kerkgebruik, wat ertoe leidde dat St. Konrad in 2003 samen met twee andere parochies tot St. 
Franziskus fuseerde. St. Konrad was nu een bijkerk, wat wil zeggen dat deze niet als hoofdkerk van de 
parochie fungeerde.
Een terugloop van het aantal bezoekers en de inkomsten uit de kerkenbelasting zorgden ervoor dat men 
in 2004 besloot om een nieuwe functie voor de kerk te zoeken. De oplossing zag men in de plaatsging 
van een columbarium om zo het architectonisch belangrijke en monumentale pand te behouden. Het 
ontwerp voor dit columbarium werd door het architectenbureau Pfeiffer, Ellermann, Preckel Architekten 
uit lüdinghausen gemaakt. in januari 2006 werd de kerk geprofaneerd om het columbarium vervolgens 
met Pasen 2006 te kunnen inwijden. in de kerk vinden geen conventionele kerkmissen meer plaats, alleen 
afscheidsceremonies.

81 baukunst – nrw, Führer zu Architektur und Ingenieurbaukunst in NRW < http://www.baukunst-nrw.de/index.php?oid=1402 > 14 juni 
2010.
82  St. Franziskus. Katholische Pfarrgemeinde Mar-Hüls < http://www.st-franziskus-marl.de/cms/front_content.php > 14 juni 2010.
83  St. Konrad, Mar-Hüls < http://www.koelnarchitektur.de/pages/de/architekturfuehrer/95.1587.htm > 14 juni 2010.

AFB.21 St. Konrad, Marl-Hüls, bovenaanzicht.
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AFB.22 Plattegrond St. Konrad, Marl-Hüls (bij benadering 1:400). AFB.23 Exterieur St. Konrad, Marl-Hüls.

AFB.24 interieur St. Konrad, Marl-Hüls.
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st.	josef,	aken

De kerk St. Josef ligt op de splitsing tussen twee belangrijke invalswegen die naar het centrum van Aken 
voeren: de Stolberger Straße en de Adalbertsteinweg. Ook is er een directe zichtlijn naar de Dom van 
Aken, wat de kerk een markant punt in de stad maakt.
Voor het ontwerp van St. Josef werd een architectenwedstrijd uitgeschreven die de uit Bonn afkomstige 
architect Franz langenberg won.84 Op 2 juni 1893 begon men met de bouw van zijn ontwerp.85 Een jaar 
later op 20 oktober 1894 werd de eerste kerkmis gehouden. St. Josef is een grote baksteenhallenkerk, 
die lange tijd de grootste ‘hal’ van Aken geweest is. De afmetingen van de kerk zijn bij benadering 
60*22 meter, waarbij de breedte in het transept 32 meter is. St. Josef is een neogotische kerk die een 
rijk geornamenteerde baksteenbuitengevel heeft. De hoofdingang is in de toren, welke een blikvanger in 
de omgeving is door zijn hoogte en vormgeving. naast deze grote toren bevinden zich op de hoekpunten 
nog twee kleinere torens. Binnenin de kerk komt de baksteen terug in het gewelfde plafond. naast het 
plafond zijn de abstract gedecoreerde ramen naar ontwerp van ludwig Schaffrath aandachttrekkers in 
de ruimte. Deze glas in lood ramen bestaan uit een lijnenspel op ongekleurd glas met blauwe accenten. 
Het rood van het plafond en het blauw van de ramen zijn de kleuraccenten in de ruimte, de overige 
elementen bevinden zich in het grijze spectrum.
De kerk staat is het zogenaamde ‘Ostviertel’ wat een arbeiderswijk was, dit komt ook terug in de naam: 
Josef is de patroonheilige van de arbeiders. Deze wijk groeide begin twintigste eeuw snel en in 1930 
kwam er een tweede kerk in de wijk bij: St. Fronleichnam. Dit was de eerste kerk van Rudolf Schwarz die 
daadwerkelijk gebouwd werd en is een mijlpaal in de moderne kerkenbouw. 
in 2005 fuseerden St. Josef en St. Fronleichnam tot 1 parochie, veroorzaakt door de hoge onderhoudskosten 
waardoor slechts 1 kerk tot hoofdkerk gekozen kon worden. Door de belangrijke betekenis van St. 
Fronleichnam werd deze voorgetrokken. Men ging op zoek naar een nieuwe functie voor St. Josef welke 
in de eerste plaats moest passen bij de kerk en in de onderhoudskosten moest kunnen voorzien. Dr. Toni 
Jansen, destijds nog pastoor in St. Josef, opperde het idee om er een grafkerk van te maken. Dit idee sloeg 
aan en op 19 maart 2005 werd St. Josef gesloten om vervolgens herbestemd te worden tot grafkerk. 
Op 20 oktober 2005 volgde een prijsvraagpresentatie waarbij het ontwerp van architectenbureau Hahn 
Helten + Ass. Architekten GmbH uit Aken als winnaar verkozen werd. Op 1 november 2006, Allerheiligen, 
opende ‘Grabeskirche St. Josef’. Dit was de eerste herbestemde urnenkerk die grote media-aandacht 
kreeg, daarom speelt het ontwerp voor deze kerk een belangrijke rol in de beeldvorming over dit thema. 
Tijdens de analyse zal blijken dat verschillende latere ontwerpen sterk naar dit ontwerp teruggrijpen. Zo 
heeft deze kerk de toon gezet voor een nieuwe traditie in de herbestemming van kerken.

84  Schäfer 2007 (zie noot 80), p. 4.
85  Bischöfl iches Generalvikariat Aachen, Handbuch des Bistums Aachen, Aachen 1994³ (z.j.), p. 148.

AFB.25 St. Josef, Aken, bovenaanzicht.
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AFB.26 Plattegrond St. Josef, Aken (1:400).

AFB.27 Vooraanzicht St. Josef, Aken. AFB.28 interieur van St. Josef.
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allerHeiligenkircHe,	erfurt

De Allerheiligenkerk is een gotische hallenkerk die uit begin twaalfde eeuw stamt en tegelijkertijd 
met een klooster en een armenhospitaal gebouwd werd. Wie de kerk ontworpen heeft is niet bekend. 
Door de tijd heen heeft de kerk vele veranderingen ondergaan, waardoor de huidige kerk er anders 
uitziet dan de oorspronkelijke. Het ingrijpendste was de verandering van de plattegrond na de grote 
stadsbrand van 1221. Men gaat ervanuit dat de kerk voor de brand een eenschepige rechthoekige kerk 
was met een toren in het westen.86 na de brand paste men de vorm van de kerk aan de Allerheiligen- 
en Marktstraße aan, waartussen de Allerheiligenkerk ligt. Deze beslissing verklaart de onconventionele 
vorm van de kerk: een vorm te vergelijken met een taartpunt, wat door midden gedeeld wordt door drie 
portalen. Het zuidschip heeft bij benadering de volgende omtrekmaten: een lengte van 18 meter en een 
breedte oplopend van 6 meter in het westen tot 9 meter in het oosten. Het noordschip is groter dan het 
zuidschip: een lengte van circa 21 meter en een breedte oplopend van 5 meter in het westen tot 11 meter 
in het oosten (hierbij is de absis niet meegerekend). De toren die het hoekpunt en tegelijkertijd ingang 
van de kerk vormt is 53 meter hoog en hiermee de hoogste in de binnenstad van Erfurt. De toren en de 
buitenwanden zijn wit gestuct en hierin bevinden zich een aantal verschillende vormen en groottes van 
ramen. Het noord- en zuidschip zijn belegd met dakpannen. Binnenin de kerk overheerst ook het witte van 
de wanden tegenover een roodachtige stenen vloer. Ook het hout van de kerkbanken, orgelverdieping 
en altaar is karakterbepalend.
De Allerheiligenkerk had al geruime tijd geen parochie meer en er vonden dientengevolge geen kerkmissen 
meer plaats. De kerk was haast altijd afgesloten en er gebeurde niets. Toen bleek dat een sanering van 
de kerk noodzakelijk was, moest er actie ondernomen worden. Wijbisschop Reinhard Hauke nam het 
initiatief om een columbarium in de Allerheiligenkirche te plaatsen en op deze manier de kerk te redden. 
Begin 2006 werd er door het bischöfl iches generalvikariat in Erfurt een prijsvraag uitgeschreven om een 
columbarium in het noordelijke schip van de kerk te ontwerpen. Aan deze wedstrijd namen vijf personen 
deel, zowel kunstenaars als architecten. De prijsvraag werd gewonnen door de uit Erfurt afkomstige 
kunstenares Evelyn Körber. Op 7 september 2007 is de kerk in nieuwe vorm geopend en was hiermee 
het eerste columbarium in Midden-Duitsland. Uniek is ook dat de urnenkamers zowel door christenen als 
niet-christenen gehuurd kunnen worden.

86  Allerheiligenkirche, Erfurt < http://www.dom-erfurt.de/index.php?article_id=26 > 22 juni 2010.

AFB.29 Allerheiligenkerk Erfurt, bovenaanzicht.
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AFB.30 Plattegrond, Allerheiligenkerk Erfurt (bij benadering 
1:400).

AFB.31 Westtoren van de Allerheili-
genkirche in Erfurt.

AFB.32 luchtfoto van de Allerheiligenkirche en omgeving.

AFB.33 Blik vanuit het zuidschip in de Allerheiligenkerk Erfurtt .
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aufersteHungskircHe	Hl.	kreuz,	mÜlHeim	an	der	ruHr

Architect professor Rudolf Büchner ontwierp deze kerk die tussen 1963-1964 gebouwd en op 28 
mei 1967 geconsecreerd werd.87 De kerk heeft een onconventionele vorm voor een kerkgebouw. De 
plattegrond bestaat uit golvende en rechthoekige muren waar overheen zich een zadeldak bevindt. Dit 
dak omsluit echter niet het hele gebouw, wat een hoogteverschil in de kerk oplevert. Onder het zadeldak 
is de ruimte 7 tot 18 meter hoog, terwijl dit in de ruimtes die zich naast het zadeldak bevinden 4 meter is. 
Tussen het zadeldak en het platte dak zit een strook glas met kleuraccenten waar een groot deel van het 
licht door naar binnenvalt. De lengte en breedte van de kerk variëren rond de 40*20 meter. De wanden 
van de kerk zijn zowel van binnen als van buiten van baksteen gemaakt. Aan de buitenkant bevinden 
zich hierin banden waarin de ramen geplaatst zijn. De twee in elkaar geplaatste torens zijn bekleedt met 
een donker golfplaatmateriaal en circa 20 meter hoog. Dit geeft de kerk een industrieel uiterlijk. Het 
zadeldak heeft aan de binnenkant een houten bekleding en op de vloer liggen roodachtige tegels. Wat 
de kerk van binnen een licht uiterlijk geeft.
De kerk ligt in het noorden van Mülheim in het staddeel Dümpten. Dit wordt gekenmerkt door kleinschalige 
woningbouw, gedeeltelijk nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Auferstehunskirche Hl. Kreuz maakt 
onderdeel uit van de parochie St. Barbara, welke werd opgericht als gevolg van de herstructurering 
door het bisdom Essen op 1 december 2006. De parochieleden van Hl. Kreuz werden toebedeeld aan 
St. Engelbert en Hl. Kreuz moest als parochiekerk opgegeven worden. Op 28 mei, met het veertig jarig 
bestaansfeest, werd de kerk buiten gebruik gesteld. in de parochie St. Barbara is men vervolgens op 
zoek gegaan naar een zinvolle invulling voor de kerk en kwam men mede door het voorbeeld van St. 
Josef in Aken tot de conclusie dat de kerk herbestemd zou worden tot urnenkerk. Hiervoor vond er een 
architectenwedstrijd plaats waaraan drie bureaus deelnamen en die gewonnen werd door het uit Bochum 
afkomstige bureau Zwo+.
Begin 2008 begon de herbestemming waarop 1 februari 2009 de heropening als urnenkerk volgde. 
Hierbij veranderde de naam van de kerk in Auferstehungskirche Hl. Kreuz. De herbestemde kerk vervult 
in de parochie de rol van ‘Pastoral Trauerzentrum’. in de kerk vinden naast afscheidsceremonies, ook 
kerkmissen en wekelijkse dodenherdenkingen plaats. Auferstenungskirche Hl. Kreuz was de eerste kerk 
in het bisdom Essen die tot urnenkerk herbestemd werd. Dit is uitzonderlijk omdat het Bisdom Essen zich 
eerder tegen dit type herbestemmingen uitsprak.

87  Auferstehungskirche Hl. Kreuz, Mülheim an der Ruhr < http://www.urnenkirche.de/Traeger.htm > 23 juni 2010.

AFB.34 Allerheiligenkerk Erfurt, bovenaanzicht.
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AFB.35 Plattegrond, Auferstehungskirche Heilig Kreuz, Mülheim an der Ruhr (bij benadering 1:400).

AFB.36 Exterieur Auferstehungskirche Hl. Kreuz. 

AFB.37 Ruimte onder het zadeldak. AFB.38 Columbariumwanden.
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st.	elisabetH,	mÖncHengladbacH

14 mei 1933 vond de grondsteenlegging voor St. Elisabeth plaats, dit gebeurde naar aanleiding van een 
toename van het aantal nieuwbouwwoningen voor families in de wijk Untereicken.88 Door de bloeiende 
textielindustrie in geheel Mönchengladbach trokken veel mensen naar de stad om hier te gaan wonen en 
werken. na uitschrijving van een prijsvraag werd het ontwerp van de uit Düsseldorf afkomstige architect 
Hermann Schagen als winnend ontwerp gekozen. in 1934 was de kerk klaar voor gebruik. St. Elisabeth 
was de tweede katholieke kerk in Eicken Mönchengladbach. St. Elisabeth is een kerk die neo-romaanse 
kenmerken in zich draagt. Van binnen heeft de kerk een conventionele basiliekplattegrond en zorgen de 
bogen en de gekleurde ramen voor een romaans uiterlijk. Ook is de kerk binnenin helemaal wit gestuct, 
de vloer is grijs en het plafond is een in het zichtgeplaatste balkenconstructie. Het exterieur van de kerk 
heeft een gesloten karakter waarin ook moderne kenmerken aanwezig zijn. Zowel de kerk als de toren 
zijn uitgevoerd in baksteen. De kerk is bijna 50 meter lang, 15 meter breed en 11 meter hoog. De toren 
is bijna 25 meter hoog.
Een tekort aan personeel, terugloop van de innamen van kerkenbelasting en fusieplannen van het bisdom 
Aken zorgden ervoor dat de toekomst van St. Elisabeth er niet goed uitzag. Totdat men in navolging 
van St. Josef in Aken besloot om de kerk te herbestemmen tot urnenkerk. na een wedstrijd onder drie 
bureaus werd het ontwerp van architect Dr. Schrammen gekozen. Op 2 mei 2009, precies 75 jaar na de 
inwijding, werd de laatste kerkmis gehouden waarna de werkzaamheden begonnen. De opening van de 
herbestemde kerk volgde 1 november 2009.

88  St. Elisabeth,  Mönchengladbach < http://www.grabeskirche-moenchengladbach.de/ > 23 juni 2010.

AFB.39 St. Elisabeth, Mönchengladbach, bovenaanzicht.
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AFB.40 Plattegrond St. Elisabeth, Mönchengladbach (bij benadering 1:400).

AFB.41 Exterieur St. Elisabeth.

AFB.42 Zicht vanuit het westen naar het oosten in St. Elisabeth.
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st.	pauli,	soest

De evangelische St. Pauli kerk stamt uit de middeleeuwen en ligt in de binnenstad van Soest. in 1229 
werd de kerk de eerste keer vermeld, dit was de romaanse voorgangerkerk die op dezelfde plek lag.89 
in 1350 is de bouw van de huidige gotische hallenkerk begonnen, welke rond 1410 klaar was. De kerk 
is ongeveer 50*20 meter en de bijbehorende toren eveneens 50 meter. Binnenin is de kerk wit gestuct 
en op de bodem liggen grote natuurstenen tegels. De orgelverdieping bestaat uit hout, wat de kerk van 
binnen licht maakt. Van buiten is de kerk van baksteen gemaakt.
St. Pauli ontstond na plannen van de keulse aartsbisschop Philipp von Heinsberg.90 Hij wilde Soest tot 
tweede stad in zijn gebied maken, waarvoor de stad groter moest worden. St. Pauli werd in deze 
samenhang als kerk voor het zuidelijke deel van de stad gebouwd. De kerk speelde een belangrijke 
rol in de stadsgeschiedenis tijdens de reformatie daar hier in 1530 de eerste evangelische predikten 
gehouden werden door Johann Kelberg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk nauwelijks 
beschadigd en opende weer in 1950. 
in de jaren zestig werd de parochie kleiner met als gevolg dat deze in 1972 fuseerde met de Petriparochie 
tot St. Petri-Pauli. Waarna de kerk tussen 1973-1979 gesloten was wegens bouwvalligheid. Tussen 1980-
1995 vond er eem grootse restauratie plaats. Het idee om een columbarium in de kerk te maken werd 
voor het eerst in 2006 geopperd om uiteindelijk in 2009 uitgevoerd te worden. Dit werd gemaakt door 
de uit Soest afkomstige architect Hannes Knickenberg, na het winnen van de uitgeschreven prijsvraag. 
Het columbarium werd op 19 december 2009 ingewijd. De kerk heeft nu een dubbele functie als kerk en 
urnenkerkhof. Zaterdags vindt er in de kerk een godsdienst plaats, evenals met de christelijke feestdagen. 
Daarnaast vinden er doopsels en afscheidsceremonies plaats.

89  St. Pauli, Soest < http://www.kolumbarium-soest.de/index.php?article_id=2 > 23 juni 2010.
90  St. Pauli, Soest < http://www.kolumbarium-soest.de/index.php?article_id=65 > 23 juni 2010.

AFB.43 St. Paulikirche Soest, bovenaanzicht.
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AFB.44 Plattegrond St. Pauli, Soest (bij benadering 1:400).

AFB.45 St. Pauli exterieur. AFB.46 interieur St. Pauli.

AFB.47 De stèles in St. Pauli.
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Hl.	Herz	jesu	kircHe,	HannoVer-misburg

Maximilian Jagielski en Georg Thofehrn maakten het ontwerp voor deze neo-romaanse basiliekkerk. 
Vervolgens bouwde men de kerk tussen 1904-1905 als gevolg van het toegenomen aantal katholieken 
in Misburg. De kerk ligt in het stadsdeel Misburg-Zuid wat deel uitmaakt van Hannover-Oost. De kerk 
heeft een lengte van circa 45 meter en een breedte van 20 meter. De kerk bestaat van buiten uit een 
lichte steen in neo-romaanse vormgeving. De kerk heeft weinig ramen, welke zich vooral hoog in de kerk 
bevinden. Van binnen is de kerk eveneens wit, gestuct, met zowel een houten vloer als plafond. Ook deze 
kerk is licht vanbinnen.
Eind negentiende eeuw veranderde het dorpsachtige karakter van Misburg door de komst van twee 
industrieondernemingen.91 Met als gevolg dat er tussen 1885 en 1890 een eerste stroom van arbeiders 
naar Misburg kwam, wat de bouw van de Hl. Herz Jesukirche noodzakelijk maakte. Tijdens de Tweede 
Oorlog beschadigde de kerk en kon deze pas weer in 1948 voor kerkmissen gebruikt worden.
in 2004 voegden de parochies St. Martin, Maria Frieden en Hl. Herz Jesu zich samen tot een parochie. 
Zo probeerde men de kosten te verlagen en de kerkgebouwen te behouden. Helaas moest Hl. Herz Jesu 
in 2004 al opgegeven worden als parochiekerk doordat de kosten toch te hoog opliepen. Het idee 
om de kerk te herbestemmen naar columbarium maakte onderdeel uit van het ‘Pilotproject Hannover-
Ost’ dat van 2002 tot en met 2007 liep. Hierbij was het doel om ‘de mogelijkheid van missionaire 
zielenzorg over grotere gebieden’ te toetsen. Voor de herbestemming schreef men een prijsvraag uit die 
architectenbureau Klodwig & Partner uit Münster als winnaar opleverde. Op 24 februari 2009 werd de 
kerk geprofaneerd om vervolgens op 20 februari 2010 door bisschop norbert Trelle weer ingezegend 
te worden. Hiermee was dit het eerste kerkelijke columbarium in het bisdom Hildesheim en eveneens 
het eerste in noord-Duitsland. in de kerk vinden naast afscheidsceremonies en urnenbijzettingen ook 
kerkmissen en dodenherdenkingen plaats. in de katholieke parochie St. Martin Hannover-Oost is Hl. Herz 
Jesu het centrum voor rouwverwerking.
Tijdens het herbestemmingproces verliep niet alles vlekkeloos, zo kon het oorspronkelijke gekozen ontwerp 
niet omgezet worden vanwege te hoge kosten. Daarom besloot men om het ontwerp van architectenbureau 
Rauck uit Hannover, welke de tweede prijs in de architectenwedstrijd gewonnen had, uit te voeren. Ook 
was er een grote groep mensen die de komst van het columbarium probeerde tegen te houden. Ze 
vreesden dat de kerk een doodse plek zou worden die symbool zou staan voor ‘het sterven’ van het 
kerkelijke leven. 92

91  ‘Kirchliche Geschichte Misburgs vor der Reformation und die Entstehung der katholische Kirchengemeinde seit der Entwicklung der 
Industrie nach 1873’ < http://www.hannover.de/nananet/misburg-anderten/Kirchen/Katholische_Kirchen/Geschichte_der_katholischen_
Kirche_in_Misburg.html > 28 juni 2010.
92 ‘Die Herz-Jesu-Kirche ist Norddeutschlands erstes Kolumbarium’ < http://www.kolumbarium-hannover.de/fi leadmin/01-Abbildungen/
Service/Presse/Presseberichte/100221-HAZ_HJ-erstes_Kolumbarium.pdf > 28 juni 2010. 

AFB.48 Heiligstes Herz Jesu Kirche Hannover-Misburg, bovenaanzicht.
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AFB.49 Plattegrond Hl. Herz Jesukirche, Hannover (bij benadering 1:400).

AFB.50 Exterieur Hl. Herz Jesukirche, Hannover. AFB.51 interieur Hl. Herz Jesukirche, Hannover. 
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Heilige	famiilie,	osnabrÜck

De Heilige Familie is een moderne rondbouw uit 1960-1961 die door Kroeber en Rickmann ontworpen 
is. De kerk ligt in het zuiden van de stad Osnabrück in de wijk Schölerberg. De kerk bestaat uit een 
ronde vorm waar nog een deel van een ronde vorm voor geplaatst is, hierin bevindt zich de ingang. 
De rondbouw is een grote vrije ruimte die via een gang  met de aanliggende sacristie verbonden is. 
De diameter van de rondbouw is circa 25 meter en de hoogte 15 meter. De toren is 40 meter hoog. 
De kerk is aan de buitenkant van baksteen gemaakt waarin zich enkele witte banden bevinden. Het 
gebouw maakt een gesloten indruk, er zijn nauwelijks ramen, op het ingangsgebied na. De baksteen is 
een bekleding voor het staalbeton wat aan de binnenkant zichtbaar is. Dit beton is in verticale schijven 
gerangschikt en zorgt zo voor een wand met reliëf. licht komt binnen door een rond dakraam dat zich 
oorspronkelijk boven het altaar bevond.
in de zomer van 2008 stelde het bischöfl iches generalvikariat voor om in de Heilige Familie een columbarium 
te plaatsen. Reden hiervoor was de terugloop van het aantal parochieleden en de veranderingen in 
de begrafeniscultuur.93 De drie kerken van Osnabrück-Zuid krijgen ieder een verschillend pastoraal 
zwaartepunt, wat bij de Heilige Familie op rouwverwerking zal liggen. in de kerk zal een gecombineerde 
functie van parochiekerk met columbarium komen. Voor het ontwerp van het columbarium werd een 
prijsvraag uitgeschreven die het architectenbureau Klodwig & Partner won. Afgelopen voorjaar zijn de 
bouwwerkzaamheden begonnen, de inwijding door bisschop Franz-Josef Bode staat voor 26 augustus 
2010 gepland. 

93  Heilige Familie, Osnabrück < http://www.hl-familie.pg-os-sued.de/kolumbarium.html#jan09 > 28 juni 2010.

AFB.52 Heilige Familie Osnabrück, bovenaanzicht.
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AFB.53 Plattegrond Heilige Familie, Osnabrück (bij benadering 1:400).

AFB.54 Heilige Familie exterieur. AFB.55 Heilige Familie interieur.
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liebfrauenkircHe,	dortmund

De liebfrauenkirche is een neogotische monumentale kruiskerk die naar ontwerp van de Weense bouwheer 
Friedrich von Schmidt tussen 1881 en 1883 gebouwd werd.94 De nieuwe kerk was nodig omdat het aantal 
parochieleden als gevolg van de industriële revolutie snel toenam. De bakstenenkerk was de eerste kerk 
die buiten de stadswallen van Dortmund gebouwd werd en heeft daarom een belangrijke betekenis voor 
de stad. De kerk ligt in het stadsdeel binnenstad-west. De buitenafmetingen zijn 26*63 meter en de 
binnenafmetingen 24*57 meter. Het middenschip heeft een hoogte van 20 meter, de zijbeuken zijn 14 
meter hoog. De toren is 74 meter hoog en een belangrijk onderdeel van het stadsgezicht van Dortmund. 
De kerk is gebouwd uit rode baksteen en heeft een rood pannendak. Binnenin is de kerk wit gestuct, op 
de portaalbogen na welke in natuursteen uitgevoerd zijn. De vensters zijn gemaakt uit glas in lood en 
hebben een traditionele neo-gotische vormgeving.
De liebfrauenkirche kende vier grote saneringsfasen: in 1909, na WOii,  tussen 1982-1987 en de 
huidige sanering van de toren. na de Tweede Wereldoorlog moest de kerk hersteld worden en opende 
weer in 1949.
Door het teruglopend aantal parochieleden voegde men de liebfrauenkirche weer samen met haar 
oorspronkelijke moederparochie: de Propsteiparochie. Het monumentale gebouw gebruikte men 
vervolgens niet meer, waarna de parochie en het bisdom op zoek gingen naar een nieuwe functie. niet 
alleen de terugloop van het aantal bezoekers, ook een noodzakelijke sanering maakten een nieuwe 
functie onoverkoombaar. Men verkoos een functie als urnenkerk waarna men een architectenwedstrijd 
uitschreef. Hier namen negen kunstenaars en architecten aan deel. Twee bureaus kregen een eerste prijs 
toegekend: Staab Architekten en lutzenberger & lutzenberger samen met Ritter Jockisch. Uiteindelijk 
zal het ontwerp Staab Architekten uitgevoerd worden. De opening als urnenkerk staat gepland voor 
Allerzielen 2010 en zal hiermee de eerste in het bisdom Paderborn zijn. 

94  Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Östliches Ruhrgebiet, Liebfrauenkirche Dortmund. Umnutzung der Kirche zum 
Kolumbarium. Wettbewerbsergebnisse, Schwerte 2010, p. 7.

AFB.56 liebfrauenkirche Dortmund, bovenaanzicht.
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AFB.57 Plattegrond liebfrauenkirche, Dortmund (1:400).

AFB.58 liebfrauenkirche exterieur. AFB.59 liebfrauenkirche, blik op het orgel.
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Het herbestemmingsproces van een kerk is een lange bureaucratische weg waarin veel verschillende 
instanties inbreng hebben. De kerkgemeenschap, het bisdom en in veel gevallen de monumentenzorg 
moeten goedkeuring voor een herbestemming geven. Hierbij is de monumentenzorg in Duitsland gesplitst 
in twee niveaus, stads- en Bundeslandniveau, die beide in moeten stemmen. Als tot herbestemming besloten 
is, komt hier ook nog een architect en aanverwanten bij. Ook de nieuwe eigenaar of gebruiker van een 
kerk heeft invloed. Al deze partijen stellen andere eisen aan een herbestemming.95

Als men uiteindelijk besluit om een kerk te herbestemmen, dient er een ontwerp te komen. Bij de negen 
urnenkerken is er, op St. Konrad na, door de parochie en of het bisdom een architectenwedstrijd 
uitgeschreven. Het voordeel hiervan is, dat men kan kiezen uit een aantal ontwerpen op grond van 
goede afwegingen, wat normaalgesproken tot een beter eindresultaat zal leiden.96 Een nadeel van een 
dergelijke wedstrijd zijn de hieraan verbonden kosten en de tijd die het in beslag neemt.
in het kader van deze scriptie is het niet van belang om het gehele herbestemmingsproces naar urnenkerk 
uit te diepen, daar de nadruk op de architectuur ligt. Daarom is ervoor gekozen de ontwerpwedstrijden 
onder de loep te nemen, gesplitst in prijsvragen en de juryrappporten. Hieruit kan men afleiden welke 
voorwaarden er aan een ontwerp gesteld worden en welke zaken als belangrijk geacht worden. Ook 
wordt zo duidelijk of er een overeenkomst in gestelde eisen tussen de verschillende herbestemmingen 
aanwezig is of niet. Door deze voorwaarden te destilleren kan er een raamwerk voor de uit te voeren 
analyse gemaakt worden, vanuit waar men de ontwerpen kan beoordelen en vergelijken (hoofdstuk 5).
Helaas waren van de Allerheiligenkirche en St. Pauli geen prijsvraagdocumenten aanwezig, daarom 
zullen deze buiten beschouwing worden gelaten. St. Konrad zal logischerwijs ook niet aan bod komen, 
daar hier de bisschop een architect aanbeveelde. in de bronvermelding is voor alle herbestemde kerken 
de voorhandene informatie omtrent de prijsvragen weergegeven.

4.1 Analyse van de prijsvragen
Aan de hand van de prijsvragen zijn een aantal globale criteria te noemen die belangrijk zijn bij 
de beoordeling van een urnenkerk en die in alle prijsvragen in meer of mindere mate terugkomen. 
in ‘Realisierungswettbewerb Auferstehungskirche Hl. Kreuz in Mülheim an der Ruhr’ worden deze als 
volgt benoemd: ‘Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und gestalterische Qualität’. Deze begrippen zijn erg 
algemeen en niet gespecificeerd op een urnenkerk. Door nu de criteria die specifiek op urnenkerken 
betrekking hebben uit de prijsvraagteksten te filteren en deze onder de drie genoemde begrippen te 
scharen, ontstaat tabel i. in deze tabel is er nog een vierde categorie toegevoegd waaronder overige 
belangrijke punten te scharen zijn. Deze tabel geeft aan waarop de nadruk per prijsvraagtekst ligt qua 
beoordelingscriteria voor de uit te voeren ontwerpen. Zoals in de tabel te zien is, waren maar van vier 
kerken de beoordelingscriteria bekend. Bij de overige kerken worden de beoordelingscriteria of niet 
genoemd in de prijsvraagtekst of stond de prijsvraagtekst niet ter beschikking.
in de tabel i zijn enkele opvallende punten te zien. in de meeste gevallen is het een belangrijke voorwaarde 
dat de oorspronkelijke ruimtewerking en uistraling van de kerk ervaarbaar blijven, ondanks de nieuwe 
invulling. Ook wordt een additief systeem voor de urnenkamers belangrijk gevonden, waarbij niet alle 
kamers meteen gebouwd hoeven te worden, maar waar dit in verschillende bouwfases gebeurt. Een 
dergelijk modulair systeem laat een kerk steeds meer verdichten, waarbij het belangrijk is dat een 
ontwerp zowel in de begin- als eindfase en in de periode ertussenin zijn ruimtelijke kwaliteit behoud. Een 
andere  criterium is de mogelijkheid om kaarsen, bloemen en persoonlijke zaken bij de urnenkamers te 
plaatsen. Dit is een belangrijk punt om in het ontwerp rekening mee te houden, daar deze voorwerpen 
in verhouding veel plek innemen en vaak aanwezig zijn. Onder ‘overige punten’ komt ook het concept als 
een punt van aandacht naar voren, omdat dit de basis van het ontwerp vormt en, mits goed gekozen, 

95  Rainer Fisch, Umnutzung von Kirchengebäuden in Deutschland. Eine kritische Bestandsaufnahme, Bonn 2008.
96  Sörries 2009 (zie noot 2), p. 65.

4.	Het	Herbestemmingsproces	naar	urnenkerk
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doorgevoerd kan worden in alle facetten van een ontwerp. Ook komen twee christelijke uitgangspunten 
in deze categorie terug, namelijk de gemeenschap van doden en levenden en de herrijzenis. Uit de 
prijsvraagteksten blijkt dat men het belangrijk vindt dat deze twee opvattingen in de vormgeving van 
de urnenkamers terugkomen. Bischop norbert Trelle omschreef dit als volgt: ´„Ein Kolumbarium steht 
im christlichen Sinne gleichermaßen für Tod und Auferstehung“’.97 Waarbij het belangrijk is dat de 
doden, en de levenden, op een zichtbare manier onderdeel uitmaken van de gemeenschap.98 Ook 
het monumentwaardig met een kerk omgaan, komt als een punt van aandacht naar voren. Dit kan men 
echter in dezelfde gedachte zien als de ervaring van de oorspronkelijke kerk willen behouden en op een 
passende manier met een kerkelijk gebouw omgaan.

97  Hl. Herz Jesukirche, Hannover ‘Begrenzter Wettbewerb “Dem Tod einen Raum im Leben geben”. Auslobungsunterlagen’.
98  St. Josef, Aken ‘Umwandlung der Pfarrkirche St. Josef in eine “Grabeskirche”’.

criteria

prijsvraagteksten

ruimtelijke kwaliteit functionaliteit economische 
haalbaarheid

overige punten

St. Josef

- inrichting kerk
- huidige 
ruimtewerking 
behouden
- kwaliteit liturgische 
ruimte
- additief systeem
- vormgeving 
columbarium

- bereikbaarheid 
urnenkamers
- plek voor kaarsen 
enz.
- plaatsing 
nevenfuncties
- columbarium 
makkelijk te maken

- te verwachten kosten - monumentwaardig 
ontwerp
- gemeenschap van 
doden en levenden

Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz

- inrichting kerk
- verlichting
- materiaalkeuze
- additief systeem

- functieverdeling
- oriënteerbaarheid
- plek voor kaarsen 
enz.
- plek voor 
dodenherdenking
- plek voor persoonlijk 
gebed

- bouwproces
- bouw- en volgkosten

Hl. Herz Jesu

- huidige 
ruimtewerking 
behouden
- kwaliteit plek
- additief systeem

- ontsluiting
- functie
- gebruik

- bouwproces
- bouwkosten

- concept
- volledige invulling 
programma
- monumentwaardig 
ontwerp
- gemeenschap van 
doden en levenden
- herrijzenis

liebfrauenkirche

- omgang met sacrale 
elementen
- huidige 
ruimtewerking 
behouden

- organisatie 
ceremonies en 
godsdienst

- bouwfases - concept
- herrijzenis

TABEli Beoordelingscriteria uit de prijsvraagteksten
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4.2 Analyse van de juryrapporten
De juryrapporten zullen op drie verschillende manieren aan bod komen door in te zoomen op de 
juryleden, de deelnemers en de beoordelingen. Door de beoordelingen te bekijken, valt te analyseren 
welke criteria daadwerkelijk gebruikt worden. Of dit de beoordelingscriteria uit tabel i zijn, of andere 
punten en waar de focus op ligt en welke factoren juist buiten beschouwing worden gelaten. Door zo een 
combinatie te maken tussen de beoordelingscriteria van de prijsvragen en juryrapporten, ontstaat het 
kader voor de analyse in hoofdstuk 5. Deze punten zullen in paragraaf 4.3 bepaald worden. 

4.2.1 Juryleden
De jury’s bestaan in de meeste gevallen uit personen die een directe relatie met de kerk hebben. Ten 
eerste zijn dit mensen van de bouwafdeling van het desbetreffende bisdom die zowel met de architectuur 
en met kerkelijke gebruiken bekend zijn. Vervolgens zijn er mensen van de parochievoorstand aanwezig 
en soms ook mensen uit de parochie zelf, die als leek een ontwerp bekijken. Dit is van nut, omdat mensen 
die een urnenkerk bezoeken meestal geen architectuurverwante achtergrond hebben en dus anders naar 
een gebouw kijken dan een architect dit zal doen. Hiernaast worden er ook vaak personen benaderd 
met een hoge academische achtergrond in de architectuur, grafcultuur of liturgie. Op deze manier is 
er een breed spectrum van kennis aanwezig, waardoor een beslissing op een goed gefundeerde basis 
genomen kan worden. Het gros van de juryleden komt uit de omgeving van de kerken, waardoor het niet 
regelmatig voorkomt dat personen in verschillende jury’s zitten.

4.2.2 Deelnemers
De deelnemers aan de prijsvragen zijn in tabel ii gerangschikt naar kerk, waarbij achter het winnende 
ontwerp de bouwfase staat aangegeven. Aan de ontwerpwedstrijden namen zowel architecten 
als kunstenaars deel, waarbij het ontwerp van Evelyn Körber voor de Allerheiligenkirche het enige 
uitgevoerde ontwerp van een kunstenaar is. Körber komt, net als Hahn Helten + Assoziierte Architekten 
GmbH en Klodwig & Partner, twee keer in de lijst voor. Pfeiffer, Ellermann, Preckel Architekten komen 
zelfs drie keer in de lijst terug, de overige ontwerpers slechts een keer. Bij twee eerstgenoemde is het 
eerst ingediende ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd, bij de volgende wedstrijd was dit niet het geval. 
Hieruit blijkt dat het winnen van een prijsvraag en de bouw van het ontwerp geen garantie is voor het 
winnen van een volgende prijsvraag. Wat hierbij mee kan spelen is dat de ontwerpers mogelijkerwijs 
blijven hangen in hun vorige ontwerp en hier een variant op maken, in plaats van een geheel nieuw idee 
om te zetten naar een ontwerp. Klodwig & Partner vormt een apart geval, zij hebben twee wedstrijden 
gewonnen, terwijl alleen het ontwerp in de Heilige Familie uitgevoerd wordt. Het ontwerp voor de Hl. 
Herz Jesukirche werd door de jury aanbevolen, helaas kon het ontwerp door te hoge financiële kosten 
niet uitgevoerd worden. Het ontwerp dat hier nu gebouwd is, vertegenwoordigde de tweede plek in de 
wedstijd. Een ander opvallend punt, is dat er bij vijf van de negen hier bekeken kerken, de winnaar uit 
dezelfde plaats stamt als waar de kerk staat. Bij de juryleden was er ook al een dergelijke tendens te 
zien waarbij deze vooral uit de omgeving van de kerk kwamen.
Uit de tabel kan men stellen dat er geen duidelijke vaste kern ontwerpers is, de meeste ontwerpers 
komen slechts een keer in de lijst voor. Wat als positief gezien kan worden is dat zich steeds nieuwe 
ontwerpers met het thema bezighouden, waardoor er vaak verrassende innovatieve ideeën ontstaan. 
Dit is duidelijk te zien in het boekje Liebfrauenkirche Dortmund. Umnutzung der Kirche zum Kolumbarium. 
Wettbewerbsergebnisse waarin de ingezonden voorstellen voor de liebfrauenkerk te Dortmund te vinden 
zijn. 
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kerk deelnemende architecten

St. Konrad Pfeiffer, Ellermann, Preckel Architekten (uitgevoerd, A)

St. Josef (Aken) Hahn Helten + Assoziierte Architekten GmbH (Aken) (uitgevoerd, A)
     Architekt Eller
     Architekt Ernst

Allerheiligenkirche (Erfurt) Evelyn Körber (afkomstig uit Erfurt) (uitgevoerd, K)*

Auferstehungskirche Hl. Kreuz Zwo+ (uitgevoerd, A)
     Funke + Popal
     Miele + Miele

St. Elisabeth (Mönchengladbach) Schrammen Architekten (Mönchengladbach) (uitgevoerd, A)
     Architekt Esser-Holdefer
     Architekt Finkeldei
     Architekt Kaufmann/Drewer

St. Pauli (Soest) Hanne Knickenberg (Soest) (uitgevoerd, A)*

Hl. Herz Jesukirche (Hannover) Thomas Rauck (Hannover) (uitgevoerd, A)
     Donato Diez
     Klodwig & Partner
     Pape & Kost
     Pfeiffer, Ellermann, Preckel Architekten
     Reiser & Partner
     Prof. Johannes Schilling
     Uwe und Brigitte Wiblishauser

Heilige Familie Klodwig & Partner (in uitvoering, A)
     Dr. Ahrens + Pörtner Hilter
     Bruno Baun
     Brüchner-Hüttemann Pasch
     Buss
     Pfeiffer, Ellermann, Preckel Architekten
     Reinders & Partner

liebfrauenkirche Staab Architekten (in uitvoering, A)
     Bathe + Reber
     Marie-luise D:ahne
     Hahn Helten + Assoziierte Architekten GmbH
     Thomas Kesseler
     Evelyn Körber samen met Müntinga + Puy
     lutzenberger + lutzenberger samen met Ritter Jockisch
     Ulrich Möckel samen met Markus Uhrig
     Klaus Simon

TABElii Deelnemende ontwerpers

A: architect
K: kunstenaar
*: de overige deelnemers zijn niet bekend
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4.2.3 Jurybeoordelingen
Ten eerste is bekeken of de gevonden criteria beschreven in paragraaf 4.1 en in tabel i ook daadwerkelijk 
onderdeel uitmaken van de jurybeoordelingen. Wat blijkt is dat deze criteria in samenhang met de 
rapporten beter uit te diepen zijn, naar wat er precies mee bedoeld wordt. De ruimtelijke kwaliteit 
van een kerk behouden kunnen ontwerpers bereiken door deze kwaliteit tegelijkertijd als uitgangspunt 
te nemen en door te voeren in de toevoeging. De jury’s neigen hierbij naar een eenheid tussen kerk en 
nieuwe elementen in plaats van een contrasterende werking tussen beide. Door op zoek te gaan naar een 
eenheid, ontstaat er een nieuw ruimtelijk geheel, waarbij het belangrijk is dat de kerk zo min mogelijk 
wordt aangetast. Ook het concept kan nu verder uitgediept worden, waarbij het door de jury’s opgevat 
wordt ale een grondidee dat zowel liturgisch, ruimtelijk als functioneel in het ontwerp terugkomt. Het 
additieve systeem, plaatsing van bloemen, plek voor persoonlijk gebed en een goede oriëntatie komen 
ook in de juryrapporten als criteria terug. Opvallend is dat de christelijke uitgangspunten nauwelijks 
genoemd worden en niet in verbinding met de ontwerpen gezet worden.99

naast deze punten zijn er nog drie criteria welke in de prijsvraaguitschrijvingen niet (zo sterk) naar 
voren kwamen, maar welke wel in de beoordelingen een rol speelden. Ten eerste moet de eenheid niet 
alleen ruimtelijk tussen kerk en nieuwe elementen terugkomen, maar ook functioneel in de eenheid van de 
godsdienstruimte en de urnenruimtes. Hierbij zijn beide gelijkwaardig en is niet de bedoeling een functie 
in de restruimte van de andere functie te plaatsen. Ook een overtuigend afscheidsritueel waarderen de 
jury’s hoog, waarbij dit zowel conceptueel als functioneel kloppend is. Hier komt ook de koppeling met 
het concept naar voren. Een derde punt heeft over het algemeen betrekking op de niet-uitgevoerde 
ontwerpen, waarbij het innovatieve karakter gewaardeerd wordt. De urnenbijzetting heeft nog niet, 
zoals begraven, een eigen vorm gevonden en zeker niet in dit nieuwe fenomeen van urnenkerken. Wat 
verklaart waarom juryleden graag innovatieve ideeën zien rondom de ceremoniële opvattingen, de 
bijzettingmethode en vormgeving van de elementen. Vaak gebeurd dit bij ontwerpen die uiteindelijk niet 
uitgevoerd worden, omdat ze bijvoorbeeld functioneel niet helemaal goed in elkaar zitten of omdat de 
financiële lasten te hoog zijn. Toch hebben deze ontwerpen veel invloed, omdat grondideeën wel verder 
ontwikkeld kunnen worden. Ook is het in de architectuur vaker zo dat ontwerpen die niet gebouwd 
zijn een grote invloed hebben op architectonische thema’s en ontwerpen. Een voorbeeld hiervan vormt 
het eerdergenoemde ontwerp van Klodwig & Partner voor de Hl. Herz Jesukirche in Hannover. Uit het 
juryrapport bleek duidelijk de voorkeur voor dit ontwerp ’Das Preisgericht ist einstimmig der Auffassung, 
dass sich der 1. platzierte Entwurf so deutlich von den übrigen Arbeiten absetzt, dass auf die Vergabe eines 
2. Platzes verzichtet wird’.100 Als belangrijkste reden noemde men hiervoor ‘Die Qualität als Erfahrungsort 
von Tod und ewigem Leben’ welke in dit ontwerp bereikt worden. Ondanks dat het niet uitgevoerd is, heeft 
het toch invloed gehad, wat onder andere bleek door het artikel ‘Zeugnisse des Auferstehungsglaubens. 
Zwei Kolumbariumsentwürfe für Hannover und Osnabrück’ in das münster. Hier prees Monika Schmelzer 
eveneens de kwaliteit van het ontwerp: ‘Der Entwurf des Münsteraner Büros wendet sich damit von dem Bild 
des Grabes in Stelen und Gehäusen vollkommen ab und entwickelt ein neues Leitmotiv als klaren Zeichen für 
den christlichen Auferstehunsglauben’ en ‘Dieser Entwurf ist ein bedeutender neuer Impuls für die spezielle 
Bauaufgabe der Umnutzung einer Kirche zu einer Urnenbegräbnisstätte’.101

Aan de hand van ontwerpen die niet aan de hiervoor genoemde eisen voldeden en dan ook niet uitgevoerd 
zijn, kunnen de criteria nog verduidelijkt worden. De aantasting van de ruimtelijke kwaliteit gebeurd 
meestal door het plaatsen van een groot volume, zoals bijvoorbeeld bij het ontwerp van Atelier Eller 
voor St. Josef in Aken. Zij ontwierpen een glazen doos, transparant afhankelijk van het aantal aanwezige 
urnen, van drie verdiepingen hoog welk in de kerk zou komen. Problematisch is dat de kerk dan als ruimte 

99  Alleen in ‘Preisgericht zur Kolumbariumskirche Hl. Familie. oder: Vom Wettbewerb zum Gewinner’ waarin het winnende ontwerp voor 
de Heilige Familie aan bod komt, wordt de link van het ontwerp naar de gemeenschap van doden en levenden gelegd.
100  Hl. Herz Jesukirche, Hannover ‘Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 30.05.2008’.
101  Monika Schmelzer, ‘Zeugnisse des Auferstehungsglaubens. Zwei Kolumbariumsentwürfe für Hannover und Osnabrück’, das münster 
63 (2010) nr. 1, p. 28.
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AFB.60 Het (niet-uitgevoerde) ontwerp van Klodwig & Partner voor de Hl. Herz Jesukirche in Hannover-Misburg. 

AFB.61 Deel van de poster van Atelier Eller met hun ontwerp voor 
St. Josef: een installatie in de kerk. 

AFB.62 Plattegrond van het (niet-uitgevoerde) ontwerp van Funke 
+ Popal Architekten voor de Auferstehungskirche Hl. Kreuz.

AFB.63 Plattegrond van het (niet-uitgevoerde) ontwerp van Pape 
& Kost voor de Hl. Herz Jesukirche in Hannover-Misburg. 

AFB.64 Sfeerbeeld van het (niet-uitgevoerde) ontwerp van Pape 
& Kost voor de Hl. Herz Jesukirche in Hannover-Misburg. 
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niet meer ervaarbaar is en dat er ongedefinieerde nevenruimtes ontstaan die geen duidelijke vorm en 
functie hebben. Ook werkt de vorm van een installatie vaak zelfs tegen de ruimtelijkheid van de kerk. Op 
functioneel gebied is de ontsluiting van meerdere verdiepingen en de afloop van de afscheidsceremonie 
vaak problematisch. in dit ontwerp lijkt de godsdienstruimte gevormd door de restruimte die overbleef 
na andere beslissingen. Een ander ontwerp waarbij de kritiek onder andere ook was dat de kerk als 
ruimte niet meer ervaarbaar is, was het ontwerp van Pape & Kost voor Hl. Herz Jesu in Hannover-Misburg. 
‘Der Entwurf arbeitet durch den sehr mutigen Eingriff in die Raumstruktur gegen den vorhanden Raum. Der 
gesamte Raum wird dadurch nicht mehr in der gewünschten Weise erfahr- und erlebbar.’102 Ook vond de jury 
het ontwerp niet bij het thema urnenbijzettingen passen, omdat het ‘neigt allerdings in seiner Überspitzung 
zu einer Formensprache, die stark an trendige Ausstellungsarchitektur erinnert’. nog een punt van kritiek op 
dit ontwerp was de toepassing van de materialen goud, zilver en brons als afsluitplaten, wat een zekere 
hiërarchie na de dood kan oproepen naar gelang welke afsluitplaat een urnenkamer heeft. Wat ook 
een negatieve beoordeling krijgt is een ontwerp met een toevallige of tijdelijke uitstraling, waaruit men 
kan afleiden dat er geen goede relatie met de kerk als ruimte is aangegaan. Een toevallige uitdrukking 
is vaak terug te vinden bij de plaatsing van stèlen, zoals bijvoorbeeld in het ontwerp van Funke + Popal 
Architekten voor de Auferstehunskirche Hl. Kreuz in Mülheim an der Ruhr. Kritiekpunt is hier ook dat 
de godsdienstfunctie in verhouding tot de urnenbijzetting meer aandacht krijgt. Ook zijn er door de 
rangschikking van de wanden geen ruimtes voor persoonlijk gebed.

4.3 Analysepunten voor de vergelijking van de geselecteerde urnenkerken
Tussen de criteria uit de prijsvragen en de juryrapporten heerst consensus, wat spreekt voor de 
consequentie van doorgevoerde wedstrijden. De juryrapporten geven echter een gedetailleerder beeld 
en introduceren enkele nieuwe punten. Door deze te combineren met de prijsvraagcriteria ontstaat er een 
goed gefundeerd raamwerk voor de analyse van de urnenkerken, weergegeven in tabel iii. Hierin zijn 
de economische criteria buiten beschouwing gelaten, omdat de focus in deze scriptie op de architectuur 
ligt. naast de prijsvragen en jurybeoordelingen is er nog een bron waarin criteria van de urnenkerken 
zijn vastgelegd, dit is de handleiding Zur Einrichtung von Kirchen als Kolumbarien. Theologische, pastorale 
und rechtliche Hinweise für die Bistümer in der Kircheprovinz Hamburg van het Erzbistum Hamburg, Bistum 
Hildesheim en Bistum Osnabrück. Hierin worden drie voorwaardes genoemd waaraan een urnenkerk 
moet voldoen en of uitdrukking aan moet geven:

1. Bei Gott einen namen haben (dus geen anonieme bijzettingen)
2. Auferstehung mit leib und Seele (geloven in de herrijzenis)
3. Kirche als Gemeinschaft der lebenden und Toten (gemeenschap van de heiligen)

Deze zullen gecombineerd met de prijsvraag- en jurycriteria onderdeel uitmaken van de analyse. Het 
eerste analyseonderdeel zijn de uitgangspunten waarbij de grondgedachtes aan bod komen., zoals 
het concept. Ook zal de doorvoering van dit concept in ruimtelijkheid en liturgie en de onderlinge 
samenhang in kaart gebracht worden. Hier zullen ook de christelijke uitgangspunten, de herrijzenis en 
gemeenschap van doden en levenden, aan bod komen. De volgende pijler is de architectuur waaronder 
alle ruimtelijke zaken vallen. Ook zal hier de koppeling met de al bestaande kerk gelegd worden om 
te kijken hoe ontwerpers hierop reageren. Onder de noemer liturgie zal vervolgens alles met betrekking 
tot het ceremoniële en liturgisch gebruik aan bod komen. Ook zal er een koppeling naar de anonieme 
grafcultuur gelegd worden, waar onder andere de plek voor kaarsen en dergelijke aan bod zal komen. 

102  Zie noot 100..
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uitgangspunten architectuur liturgie verhouding tot anonieme 
grafcultuur

- concept
- achterliggende idee
- verwijzingen
- christelijke opvattingen
     herrijzenis
     gemeenschap van doden   
     en levenden

- ruimtelijkheid
     huidige ruimtewerking 
     behouden
- materialiteit
- functionaliteit
     additief systeem

- afscheidsritueel
- plek voor persoonlijk 
gebed
- eenheid urnenkamers en  
godsdienstruimtes

- plek voor kaarsen enz.

TABEliii Analysepunten urnenkerken
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in dit hoofdstuk zullen de urnenkerken aan de hand van de in het vorige hoofdstuk opgestelde analysepunten 
gewaardeerd worden. Achtereenvolgens komen de uitgangspunten, de architectuur, liturgie en de 
verhouding tot de anonieme grafcultuur aan bod, met als afsluiting een overkoepelende beoordeling 
van de ontwerpen. Door middel van deze analyse zal geprobeerd worden aanknopingspunten te geven 
voor de verdere typologische ontwikkeling van de urnenbijzetting in kerken. Hier zal in de conclusie nog 
verder op ingegaan worden.

5.1 Uitgangpunten
Een vergelijking van de verschillende uitgangspunten levert een verdeling in diverse typologieën op, 
welke hierna beschreven worden. Tevens bestaat er een onderscheid tussen uitgangspunten die puur als 
idee gelden en welke waar een daadwerkelijke ruimtelijke en liturgische omzetting lukt. Wanneer hier 
ook nog onderlinge samenhang aanwezig is, spreekt dit voor een goeddoordacht ontwerp,  wat slechts 
voor een enkeling weggelegd is. in paragraaf 5.5 zal een terugkoppeling tussen concept, vorm en 
liturgie plaatsvinden, om te bepalen of een duidelijk, doordacht en doorgevoerd concept ook echt een 
beter ontwerp oplevert. De opbouw van de paragraaf is als volgt; ten eerste komen de concepten aan 
bod, vervolgens de verwijzingen naar het verleden en afsluitend de herrijzenis en gemeenschap van de 
heiligen.

5.1.1 De levensloop
Bij St. Josef, Auferstehungskirche Hl. Kreuz en St. Elisabeth is er sprake van een concept dat verwijst naar 
de levensloop. in St. Josef kwam dit concept voor het eerst voor, waarbij de architect dit destilleerde 
uit het typologische kenmerk van deze kerk als ‘Wegkirche’.103 Aan het begin van de weg in het westen 
van de kerk staat een ‘Quellstein’ (bronsteen) bij de trede die naar het middenschip leidt. Vanaf hier 
loopt een waterstroom naar het doopbekken dat aan het einde van het middenschip staat, veroorzaakt 
door de schuine vloer van de kerk. Tijdens de afscheidsceremonie loopt men langs deze stroom naar 
de absis, de afgelegde weg staat symbool voor de herrijzenis. De familie verzamelt zich tijdens de 
afscheidsceremonie tussen het doopbekken en de urn, die symbolisch het begin en het einde van het leven 
voorstellen. Het concept is sterk gekoppeld aan de afscheidsceremonie; de levensweg geeft vorm aan 
de functie van afscheidsceremonie. Ook de sculptuur in de vorm van een schip die bovenin de kerk hangt, 
geeft uiting aan de uiteindelijke herrijzenis van het lichaam aan het einde van de levensweg. Het concept 
stelt geen voorwaarden aan de vormgeving van de urnenkamers.
in de moderne Auferstehungskirche Hl. Kreuz in Mülheim an der Ruhr namen de architecten ook de 
levensloop als uitgangspunt. Dit symboliseert de ‘lebensband’ welke van het doopbekken via de kerk 
naar het altaar loopt en de levensweg van christus en zijn relatie met de mensen uitbeeld. De band 
maakt op zijn weg contact met elke urnenplek, doordat de uitkragende elementen waarop de urnen zich 
bevinden, onderdeel van deze band uitmaken. Ook geeft deze band vorm aan de afscheidsceremonie. 
De band heeft verschillende gedaantes: als betonband in de vloer en betonbanden die de urnen dragen 
en zich op diverse hoogtes aan de wanden bevinden. De band verbindt de levenden met de doden en 
is een teken voor de herrijzenis, wat ook in de besproken naamsverandering van de kerk naar voren 
komt.
Ook in het ontwerp van St. Elisabeth in Mönchengladbach, verwijst de architect naar een levensas die 
van het doopbekken naar het hoogkruis wijst. Dit is een onzichtbare lijn die zich in de bodem van de 
kerk bevindt en welke door een lichtspoor vervangen wordt. Dit lichtspoor stelt volgens Dr. Schrammen, 
de architect, een waterloop voor als een symbool van het leven. De lampen die dit lichtspoor uitstralen, 
symboliseren de zielen van de gestorvenen. Het idee lijkt sterk op het concept van St. Josef, ook omdat 

103  Een ‘Wegkirche’ is een kerk die van west naar oost georiënteerd is, waarbij het altaar in het oosten gesitueerd is, in: Ulrich Hahn, ‘Die 
Grabeskirche St. Josef in Aachen’, das münster 60 (2007) nr. 3, p. 162.

5.	analyse	Van	de	geselecteerde	urnenkerken
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Dr. Schrammen het lichtspoor aan een waterspoor koppelt wat in St. Elisabeth echter niet aanwezig is. 
Deze verbinding tussen levensloop en waterloop was in dit geval overbodig. De koppeling van concept 
naar ruimtelijke vormgeving maakt hij niet.
Volker Staab gaat voor zijn ontwerp in de liebfrauenkirche ook uit van de levensloop, hij noemt het 
de kringloop van leven en dood. Dit uit zich in het ontwerp door de ruimtelijke koppeling met een 
conventionele begraafplaats; in het ontwerp ligt de nadruk op een groot bodemelement. Door de 
begraafplaatstypologie om te zetten naar een bodemelement in de urnenkerk, maakt hij een verbinding 
met de al bestaande grafcultuur. Hij probeert met zijn ontwerp in te haken op de typologische vormen 
van de grafcultuur. Wat echter op een begraafplaats mogelijk is, de aarde die het lichaam opneemt, 
is in een urnenkerk niet mogelijk. Dit maakt het concept minder sterk, evenals dat er geen relatie tussen 
concept en liturgie aanwezig is. Wel is er een sterke koppeling tussen de levenden en de doden.
Zoals moge blijken uit de populariteit van de levensloop, is dit een dankbaar concept waarbij het mogelijk 
is alle aspecten van het ontwerp hieraan te koppelen. Toch lukt dit alleen in Auferstehungskirche Hl. 
Kreuz, de overige architecten hebben meerdere concepten/uitgangspunten nodig om de ruimte en de 
liturgie vorm te geven. Zo wordt de zuiverheid van het ontwerp minder sterk.

AFB.65 St. Josef concept levensloop (1. Quellstein, 2 waterloop, 3 doopbekken, 4 urn tijdens afscheidsceremonie, 5 looproute).

1 2 3
4

5

AFB.66 Auferstehungskirche Hl. Kreuz concept ‘lebensband’ (1. doopbekken, 2 lebensband, 3 urn tijdens afscheidsceremonie, 4 altaar).

1
2

3 4

AFB.67 St. Elisabeth concept levensweg (1. doopbekken, 2 lichtstraal op de bodem, 3 pendellampen, 4 kruis).
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5.1.2 Bijbels concept
St. Konrad, Hl. Herz Jesukirche en Heilige Familie hebben een concept dat gebaseerd is op tekst uit 
heilige geschriften. De basis voor het ontwerp van St. Konrad in Marl-Hüls is de zin ‘Im meines Vaters 
Haus sind viele Wohnungen’ (Joh. 14, 2). Deze zin verwijst naar de urnenkamers die als ‘woningen’ voor 
de overledene gezien worden. Deze regel zegt echter niets over de afscheidsceremonie. Ook vertelt het 
concept niets over de herrijzenis en de gemeenschap van de heiligen, wat benadrukt wordt door de vorm 
(paragraaf 5.2.1). naast dit uitgangspunt, beschrijft de pastoor van de kerk, Ulrich Müller, het ontwerp 
als een ‘Raum-im-Raum’ concept.104 Waarbij de binnenruimte tussen de wanden een ‘Schutzraum zum 
Totengedenken’ vormt. Dit ‘ruimte in ruimte’ concept heeft alleen betrekking op de vorm en doet verder 
geen uitspraken over de specifieke functie van urnenkerk en wat hierbij komt kijken. Op de website 
wordt ook de zin ‘Im Tod sind alle gleich!’ geciteerd en gekoppeld aan het uniforme karakter van de 
urnenwanden. Uit voorgaande blijkt dat het ontwerp op verschillende uitgangspunten steunt.
in de Hl. Herz Jesukirche in Hannover heeft de architect de Jakobsladder uit Genesis als uitgangspunt 
genomen. in dit verhaal droomt Jakob over een trap die van de aarde naar de hemel reikt. ‘Die 
Himmelsleiter’, zoals het ontwerp voor deze urnenkerk heet, maakt figuurlijk ook een verbinding tussen de 
aarde en de hemel. De ladder staat symbool voor de laatste reis en de herrijzenis naar de hemel.105 Het 
concept doet alleen uitspraak over de vorm van de urnenwanden, maar niet over de afscheidsceremonie. 
Ook komt de gemeenschap van de heiligen niet aan bod.
in de Heilige Familie in Osnabrück is een ontwerp gekozen waarbij de basis in de volgende tekst uit 
Korinthiër lag: ‘Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des 
Himmlischen gestaltet werden’ (1 Kor 49).106 in het ontwerp heeft de architect dit geprobeerd om te zetten 
door zowel het aardse als het hemelse terug te laten komen. Het midden van de kerk, de godsdienstruimte, 
welke omsloten is door de urnenwanden staat symbool voor het aardse en de volbrenging van het leven. 
De omliggende urnenwanden en gangen omsluiten het aardse en stellen het hemelse en eeuwige voor. 
Het sterke in dit ontwerp is de gemeenschap van de levenden en doden door de omsluitende vormen 
van de urnenwanden. Hier vormen beiden een geheel, bij veel andere ontwerpen zijn deze sterker van 
elkaar gescheiden. 
in de categorie Bijbelse concepten valt op dat deze goed naar vormen om te zetten zijn. De koppeling 
met de afscheidsceremonie is niet sterk aanwezig. Een verschil met de categorie ‘levensloop’ is dat deze 
concepten zonder nadere uitleg nauwelijks te herkennen zijn in de ontwerpen. 

5.1.3 Overige concepten
in deze categorie vallen de concepten van de Allerheiligenkirche en St. Pauli. Deze twee kerken hebben 
ieder een ander achterliggend idee wat niet in de vorige categorieën onder te brengen is. Evelyn Körber 
heeft voor haar ontwerp van de Allerheiligenkirche in Erfurt als uitgangpunt ‘licht’ genomen. Doel is om 
het licht wat in de kerk binnenvalt zo ver mogelijk te laten doordringen door de keuze en omgang met het 
materiaal. De inwerking van het licht maakt ook de verbinding met het hiernamaals. De kunstenares gaat 
ervanuit dat licht mensen kan verzoenen met het leven en zijn wendingen. Het uitgangspunt doet alleen 
uitspraken over de materialiteit, de overige facetten staan niet in verbinding met het idee. Het concept 
is te algemeen, als het meer gespecificeerd was op deze functie, had het ook een uitgangspunt voor de 
overige facetten van een urnenkerk kunnen zijn.
Bij St. Pauli in Soest is niet geheel duidelijk wat het concept van het ontwerp is. Het uitgangspunt van de 
parochie is bekend, maar of dit overeenstemd met dat van de architect is niet duidelijk. Voor de kerk 
was het idee om het oude christelijke gebruik van de gemeenschap van de heiligen terug in de kerk te 

104  St. Franziskus. Katholische Pfarrgemeinde Marl < http://www.st-franziskus-marl.de/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=87 
> 18 juni 2010.
105  Hl. Herz Jesu Kirche, Hannover < http://www.kolumbarium-hannover.de/Die-Himmelsleiter.577.0.html > 28 juni 2010.
106  Schmelzer 2010 (zie noot 101), p. 30.
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halen.107 Dit is geen duidelijk architectonisch uitgangspunt, wat ervoor spreekt dat dit niet het concept van 
de architect was, daarom zal hier verder geen waardeoordeel aan verbonden worden.

5.1.4 Verwijzing naar het verleden
naast deze hoofdontwerpuitgangspunten verwijzen veel architecten voor (delen van) hun ontwerpen 
naar het verleden. Een verwijzing naar vroegere vormen van begraven ligt voor de hand. Ulrich 
Hahn associeert de gedrongen stèlen onder het orgel in St. Josef met labyrintische en necropolische 
atfmosferen.108 De architect geeft aan dat dit vanuit historisch oogpunt verwijst naar een sacrale ruimte 
als openbare ruimte, zoals dit voorkomt in het klassieke plan voor Rome van Gian Battista nolli.109 Ook 
architectenbureau Zwo+ (Auferstehungskirche Hl. Kreuz) verwijst naar klassieke vormen van begraven, 
van martelaren en verwanten, in nissen of in de bodem van catacomben.110 Om zo de heilige mis samen 
met de gestorvenen te vieren. Architect Volker Staab van de liebfrauenkirche verwijst, zoals vermeld, 
naar een begraafplaats en gebruikt dit als ruimtelijk uitgangspunt voor zijn ontwerp.
Ook de verwijzing naar gebouwen van vroeger komt voor, zo nemen Pfeiffer, Ellermann, Preckel Architekten 
voor het ontwerp van St. Konrad in Marl-Hüls een cella als uitgangspunt. Dit is de heilige plek in tempels 
uit de oudheid waar een godenbeeld stond. Deze koppeling verbindt dus het heilige godenbeeld met 
de doden die in de urnenwanden bijgezet zijn. Hier zou men kunnen argumenteren dat de doden zo de 
gemeenschap van de heiligen symboliseren. Dit is echter niet correct, omdat de gemeenschap van de 
heiligen zowel uit de doden als uit de levenden bestaat. Hier bevindt zich de godsdienstruimte voor het 
urnenelement, waardoor de doden en de levenden elk hun eigen ruimte hebben en er geen sprake is 
van een eenheid. naast deze discrepantie klopt de vorm van het urnenelement niet bij een cella; door 
een cella loopt geen gang, terwijl dit bij het ontwerp in St. Konrad wel het geval is. Deze twee redenen 
plaatsen vraagtekens bij de cella als onderliggende gedachte voor dit ontwerp. Ook heeft deze geen 
invloed op de afloop van de afscheidsceremonie. 
Voor het ontwerp van St. Elisabeth maakt Dr. Schrammen ook een koppeling met een oud gebouw. Hij geeft 
aan dat zijn ontwerp geïnspireerd is op het Alhambra in Granada. Bij een tegenoverstelling van deze 
twee zijn er echter niet veel overeenkomsten. De stèles in St. Elisabeth zijn geen dragende kolommen als 
in het Alhambra en lopen ook niet tot het plafond door. Ook is het plafond in het Alhambra een gewelf, 
terwijl dit in Mönchengladbach vlak is. Een laatste verschil is het karakter van de beiden gebouwen, daar 
waar het Alhambra een warme sfeer uitstraalt, komt St. Elisabeth eerder onderkoelt over. 
Evelyn Körber vormt een uitzondering op bovenstaande ontwerpers, zij geeft aan met opzet niet naar 
andere kolumbaria gekeken: ’Ganz bewusst habe ich selbst mich nicht über andere Kolumbarien informiert, 
um mir einen unbelasteten Blick au das Ganze zu erhalten.’111

De koppelingen naar vroegere vormen van grafcultuur zijn nog te volgen, maar die naar vroegere 
gebouwen lijken vergezocht. Ook vormen ze puur een toevoeging op de vormgeving en geven ze geen 
uitsluitsel over het ceremoniële deel. Door echter een koppeling naar het verleden te maken, ontstaat er 
bij bepaalde mensen misschien eerder acceptatie voor een dergelijk ontwerp.

5.2  Architectuur 
De architectuuranalyse is opgesplitst in drie onderdelen: ruimtelijkheid, materialiteit en functionaliteit. 
Onder ‘ruimtelijkheid’ zullen de nieuwe elementen geanalyseerd en gecategoriseerd worden, onder 
‘materialiteit’ zullen de gekozen materialen en hun uitstraling aan bod komen om vervolgens de 
functionaliteit van de nieuwe elementen te bespreken. Steeds zal hier een terugkoppeling naar de oude 

107  St. Pauli, Soest < http://www.kolumbarium-soest.de/index.php?article_id=92 > 24 juni 2010.
108  Hahn 2007 (zie noot 102), p. 164.
109  Hahn 2007(zie noot 102), p. 164.
110  Auferstehungskirche Hl. Kreuz, Mülheim an der Ruhr < http://www.urnenkirche.de/Konzeption.htm > 23 juni 2010.
111  Körber 2008 (zie noot 79), p. 33.



56

AFB.68 Een plattegrond van een Griekste tempel met in het mid-
den de cela. 

AFB.69 De vormgeving van de urnenwanden in St. Konrad in 
Marl-Hüls die geïnspireerd zijn op de cella in een klassieke ruimte.

AFB.70 Het Alhambra in Granada, de ‘Stelengarten’ in St. Elisa-
beht is hierop gebaseerd. 

concept

vorm

*

liturgie

dodenboek
verzamelgraf (voor het altaar)
altaar
ingang

*

*

*
*

*
AFB.71 De op het Alhambra geïnspireerde stèlengraten in St. 
Elisabeth, Mönchengladbach. 
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kerk en haar kenmerken plaatsvinden. Waarbij, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, het belangrijk is 
om een nieuw waarnemingsniveau in te de kerk toe te voegen, zonder het oude te verliezen. Ook zullen 
koppelingen naar de concepten, christelijke uitgangspunten en verwijzingen naar vroegere vormen van 
grafl egging aandacht krijgen.

5.2.1 Ruimtelijkheid
Een belangrijk ruimtelijk kenmerk van de geselecteerde kerken is dat deze bestaan uit één grote ruimte, 
met of zonder zijschepen, waarbij de vorm, de indeling, de materialen en de afmetingen verschillen. Om 
deze ruimte geschikt te maken als urnenkerk, verdelen de ontwerpers deze onder in kleinere eenheden. 
Dit doen ze door nieuwe elementen toe te voegen waarin zich de urnen bevinden, de urnenkamers. Deze 
zijn te classifi ceren in vier groepen: wanden, ‘stèles’, bodemelementen en installaties. Onder deze negen 
ontwerpen bevinden zich geen installaties, echter wel onder de niet-uitgevoerde prijsvraaginzendingen, 
zoals beschreven in paragraaf 4.2.3. De ontwerpen zullen dus in de overige drie categoriën ingedeeld, 
beschreven en vergeleken worden. in tabel iV is per kerk aangegeven van welke elementen er gebruik 
gemaakt is. Hier is te zien dat sommige ontwerpen in meerdere categorieën vallen, omdat ze uit 
verschillende soorten elementen opgebouwd zijn. in deze paragraaf zal ook de relatie met vroegere 
vormen van columbaria en crematoria aan de orde komen. Zo zal blijken of de hedendaagse urnenkerken 
innovatief zijn op het gebied van urnenbijzetting, of juist niet.

kerk wanden stèles bodemelementen

recht geknikt of gebogen

St. Konrad x

St. Josef (x) x

Allerheiligenkirche x

Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz

x

St. Elisabeth x x x

St. Pauli x

Hl. Her Jesukirche x

Heilige Familie x

liebfrauenkirche x x

De eerste vorm die aan bod komt zijn de wanden welke in de volgende urnenkerken te vinden zijn: 
St. Konrad, Auferstehungskirche Hl. Kreuz, St. Elisabeth, Hl. Herz Jesukirche, Heilige Familie en in de 
liebfrauenkirche. De plaatsing van deze wanden en de bijbenhorende ruimtes die ze creëren zijn ook 
weer onder te verdelen.
De eerste soort zijn de wanden die langs de muren van de kerk geplaatst zijn. Bij de volgende kerken 
zijn deze wanden aanwezig: Auferstehungskirche Hl. Kreuz, St. Elisabeth, Heilige Familie en in de 
liebfrauenkirche. Door de wanden zo te plaatsen, wordt de ruimtelijkheid minimaal aangetast en kan men 
toch veel urnen kwijt. Men schept zo echter geen geborgen ruimtes, wat ervoor zorgt dat de architecten 
van de drie laatstgenoemde kerken nog minimaal een ander vormtype hebben toegevoegd. Zo sluit 
men ook beter op de menselijke maat aan. Bij Auferstehungskirche Hl. Kreuz wordt er een extra element 

TABEliV indeling naar type urnenkamers
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geïntroduceerd dat de ruimte verdeelt, dit bevat echter geen urnen. Deze zogenaamde paravents 
benadrukken de verschillen in hoogte van de kerk en scheiden zo het middenschip (7-18 meter) af 
van de aanliggende ruimtes (4 meter). Het middenschip heeft een zadeldak, de naastliggende ruimtes 
een plat dak. Deze paravents zijn in de doorgangen beweegbaar zodat ze tijdens godsdiensten en 
afscheidsceremonies gelsoten kunnen worden. De paravents laten doorblikken toe, maar zijn tegelijkertijd 
een optische scheiding zonder en dichte wand te zijn. De urnenwanden in deze kerk verschillen van de 
overige kerken in deze categorie, doordat de wanden tot aan het plafond doorlopen, wat mogelijk is 
door de relatief geringe hoogte in verhouding met de andere kerken. Ook bestaat de urnenwand uit 
twee delen: betonbanden waarop de urnenkamers los geplaatst worden. Hierdoor ontstaat er veel 
minder het effect van een echte wand, eerder van een soort boekenplank. Het mooie van dit ontwerp 
is dat de kerk en de nieuwe elementen, zowel de wanden als de paravents, elkaar aanvullen en een 
eenduidig geheel vormen qua ruimtelijkheid. De inbouw speelt in op de karakteristieke vormen van de 
kerk en benadrukt deze. Ook het concept van de herrijzenis en de gemeenschap van de heiligen komt 
sterk naar voren in de ruimtelijke uitwerking van de ‘Band des lebens’. 
interessant is ook dat deze vorm sterk teruggrijpt op vroegere vormen van urnenbijzetting. niet alleen op 
de ondergrondse columbaria van de Romeinen, maar ook op de urnenhallen in de vroege crematoria van 
rond 1900. Hier maakte men gebruik van hallen waar de urnen op de grond of sokkels stonden of van 
urnennissen/-kamers die zich tegen de muren bevonden. Voor St. Elisabeth en de liebfrauenkirche is er een 
nog sterkere vergelijking te maken met de arcadenomgang op oude begraafplaatsen. Beiden beschikken 
namelijk over nissen, waarachter de urnenwanden te vinden zijn. Op de begraafplaatsen bevonden zich 
hierin de graven van mensen met een hogere sociale status dan de burgers, welke hun graven in het 
door de arcadenomgang omsloten middengebied hadden. Hieruit kan men stellen dat de plaatsing van 
urnenwanden tegen de buitenmuren een vertaling van de vroegere crematoria en begraafplaatsen is. 
Op Auferstehunskirche Hl. Kreuz na is er bij de overige drie kerken geen plek om persoonlijke zaken voor 
een urnenkamer te plaatsen. Ook de vormgeving van de wanden straalt overeenkomsten uit. Dit type 
wanden in de urnenkerken van nu, zijn dan ook niet als innovatief te bestempelen. Er is eerder sprake van 
een kopie van de vroegere methode.
naast het plaatsen van urnenwanden tegen de muren komt het ook voor dat urnenwanden in de zijschepen 
geplaatst worden, tussen de kolommen en buitenwanden. Op deze manier laat men de ruimtelijkheid 
van het middenschip zoals deze is, maar schept men intiemere ruimtes in de zijschepen. Hier verandert 
de oospronkelijke ervaring van de kerk dan wel, maar doordat de architecten hierbij het ritme van de 
kolommen aanhouden, past deze ingreep in de structuur van de kerk. Wel wordt op deze manier de 
richting van de zijschepen veranderd. Bij St. Elisabeth en de Hl. Herz Jesukirche komt deze plaatsing van 
de wanden voor. Bij St. Josef wordt nagenoeg hetzelfde effect bereikt door de stèles in de zijschepen 
heel dicht naast elkaar te plaatsen. Hierdoor ontstaan er wel zichtlijnen tussen de ruimtes in de zijschepen. 
Dit onderlinge contact tussen deze nieuwgeschapen ruimtes, komt ook in de overige ontwerpen voor en 
wordt bereikt door de plaatsing, materialisatie en vormgeving van de wanden.
in Hl. Herz Jesu zijn deze wanden in de zijschepen van de kerk de enige elementen die urnenkamers 
herbergen. Hier vullen de wanden de gehele breedte van de zijschepen. Doordat deze elementen echter 
van glas zijn, ontstaat er toch een verbinding tussen de naast elkaar gelegen ruimtes. in dit ontwerp wordt 
het middenschip vrijgelaten en hier is de ruimtelijkheid van de kerk dan ook nog volledig ervaarbaar. in 
de zijschepen is dit minder het geval, zeker omdat je er niet meer doorheen kan lopen. Deze wanden zijn 
vormgegeven als ladders, omdat ze symbool staan voor de hemelsladder en verwijzen naar de herrijzenis. 
Door deze echter in de zijschepen te plaatsen is er minder het gevoel van eenheid tussen de levenden 
en de doden. Het zijn twee aparte onderdelen die ieder hun eigen plek in de kerk toegewezen hebben 
gekregen. Hierdoor lijkt het plaatsen van wanden in de zijschepen een nogal ‘makkelijke oplossing’ om 
zo de ruimte van de kerk als voorheen ervaarbaar te maken, want eigenlijk wordt er niet geprobeerd 
om op het karakter en de typische kenmerken van de kerk te reageren. Het plaatsen van zulke wanden 
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AFB.72 Het lichtere vlak geeft het gedeelte van Auferstehungskirche Hl. Kreuz aan waar het plafond hoog is, omsloten wordt dit aan de 
zijjkanten door paravents waarvan zes delen draaibaar zijn, deze zijn op de afbeelding gedraaid weergegeven.

AFB.73 Doorsnede van Auferstehungskirche Hl. Kreuz met de paravents en de ingekaderde ruimte. De urnenwanden bevinden zich om 
deze ruimte heen tegen de wanden van de kerk aan.

AFB.74 Urnenwanden tegen de buitenwanden in de urnenhal in 
Wiesbaden.

AFB.75 De arcadenomgang op de begraafplaats in München.
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kan in elke kerk die zijbeuken heeft, daarom levert dit ontwerp geen sterke bijdrage aan de ontwikkeling 
van de typologie urnenkerk.
in St. Elisabeth heeft de architect ervoor gekozen om de wanden per tweede portaal te zetten, wat erg 
lange ruimtes bewerkstelligt. Ook laat hij de wanden vanaf de buitenmuur niet helemaal tot de kolom 
doorlopen, maar houdt hier ruimte vrij, hierdoor worden de ruimtes nog smaller en lijken dus nog langer. 
Met als gevolg dat het besloten gevoel van een kleine kapelruimte sterk afzwakt.112 Het lijkt een soort 
ongedifinieerd aanhangsel van het middenschip. Ook staan er per zijschip maar drie wanden, wat de 
oplossing niet zo consequent maakt als bij Hl. Herz Jesu. Dit wordt benadrukt door de meerdere soorten 
urnenelementen die in St. Elisabeth gebruikt zijn.
Zowel in Hl. Herz Jesu als in St. Elisabeth zijn de boogopeningen naar de zijschepen laag, ook zijn de 
zijschepen lager dan het middenschip. Hierdoor bestaat er al een sterke afscheiding tussen middenschip 
en zijschepen. in St. Josef vormen het middenschip en de zijschepen echter een grote ruimte; de 
afscheidingen zijn nauwelijks aanwezig en de zijschepen zijn veel hoger dan in de vorige twee kerken. 
Op afbeelding 76-78 is dit verschil in karakter van deze ruimtes te zien. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat er tussen de wanden in St. Josef nu ook nog stèles geplaatst zijn, waardoor het kapelachtige karakter 
nog verder te zoeken is.
Evenals bij de vorige categorie, kwam ook de plaatsing van urnen in zijschepen vroeger al voor. Daar 
crematoria vaak als kerken gebouwd werden, komt de opbouw van middenschip met zijschepen voor. Het 
crematorium in leipzig vormt een voorbeeld waar ook dergelijke kapelachtige ruimtes ontstaan. Hiermee 
is ook deze plaatsing van de wanden niet nieuw. 
De laatste variatie op de urnenwanden is de gebogen en geknikte variant, welke in St. Konrad, St. 
Elisabeth en in de Heilige Familie voorkomt. Toch is de hierdoor veroorzaakte ruimtelijkheid in elk van 
deze ontwerpen geheel anders. Dit wordt vooral veroorzaakt door het samenspel met de vormen van de 
kerk. in St. Konrad staan er twee U-vormige wanden tegenover elkaar, gescheiden door een looppad. 
Hierdoor ontstaat er een binnenruimte met een besloten karakter. De urnenwanden bevatten echter aan 
beide zijden urnenkamers, waardoor de helft hiervan aan de binnenruimte ligt en de andere helft aan 
de buitenzijde van de urnenwanden. Slechts de helft van de urnkamers profiteert van de beslotenheid. 
Ook vind er op deze wijze een splitsing plaats van urnengedeelte en de godsdienstruimte die ervoor ligt, 
hierdoor komt de gemeenschap van de heiligen niet sterk tot uiting. Evenmin als de herrijzenis, welke in 
de robuuste vorm van de wanden ver te zoeken is. Het samenspel tussen de kerk en de urnenwanden is 
ruimtelijk wel heel goed gelukt, het element en de kerk lijken een geheel door de rechthoekige vormen.
Het ontwerp van de Heilige Familie bestaat uit gekromde wanden die de vorm van de kerk, welke 
cirkelvormig is, overnemen. Zoals vermeld staat de eerste rij wanden tegen de kerkmuren aan, tussen 
de volgende rij gekromde wanden is een looppad aanwezig. in een latere bouwfase zal er nog een rij 
bijkomen gebaseerd op hetzelfde principe. Ook hier reageren de elementen in hun vormentaal sterk 
op de kerk, waardoor het lijkt alsof beide samen ontworpen zijn en een geheel vormen. Ook komt de 
gemeenschap van doden en levenden sterk naar voren; de kerk omsluit de doden en de levenden en 
hierin omsluiten de doden de levenden. Ook de overgang van het leven (de godsdienstruimte) naar 
de hemel (de urnenwanden) is probleemloos terug te zien. Dit samenspel heeft voor de jury ook de 
doorslag gegeven: ‘Das ist der entscheidende Punkt: Feierraum und Kolumbriumgang werden miteinander 
verknüpft. Tod und Leben, Erde und Himmel werden miteinander verwoben’.113 Een minder goed punt aan het 
ontwerp zijn de ruimtes die tussen de urnenwanden ontstaan; dit zijn looppaden zonder verblijfsplekken. 
in paragraaf 5.3.2 komt dit nog terug.
in St. Elisabeth worden, op dezelfde manier als in de Heilige Familie, twee wanden in dezelfde kromming 

112  Op de website van Schrammen Architekten valt het volgende te lezen met betrekking tot de zijschepen: ‘In den Seitenschiffen bilden 
sich durch die Anordnung der Gräber kapellenartige Nischen.’ < http://www.schrammen.info/?/170-0-die-grabeskirche-ist-eroeffnet.htm > 25 
juli 2010.
113  Heilige Familie, Osnabrück ‘Preisgericht zur Kolumbariumskirche Hl. Familie. oder: Vom Wettbewerb zum Gewinner’.
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AFB.76 Het zuidelijke zijschip in Hl. Herz Jesukirche. AFB.77 St. Elisabeth met zicht in het noordelijke zijschip.

AFB.78 Het noordelijke zijschip in St. Josef. 

AFB.79 De plaatsing van urnenwanden in het columbarium in leipzig, waardoor er kapelachtige ruimtes ontstaan.
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van de absis onder het orgel geplaatst. Waardoor er tussen de urnenwand en de kerkmuur een loopgang 
als in Heilige Familie ontstaat en zich aan de andere kant een halfronde ruimte bevindt. Deze maakt 
echter geen besloten indruk, doordat de andere zijde geheel open is naar het middenschip toe.
Wat blijkt dat met gekromde of gebogen wanden een beslotenheid gecreërd kan worden als men de 
wanden, zaols in St. Konrad, op een goed manier plaatst. De gangen die bij de andere twee ontwerpen 
ontstaan zijn veel minder sterk als ruimtelijk element. Het benauwende karakter wat hierbij echter ontstaat 
is sterk gekoppeld aan het columbarium van de Romeinen dat hierom bekend staat. 

De tweede vormcategorie zijn de ‘stèles’ welke in St. Josef, de Allerheiligenkirche, St. Elisabeth en St. 
Pauli te vinden zijn. Stèles zijn kolomachtige structuren van enkele meters hoog waarin zich urnenkamers 
bevinden. De stèles zijn van alle kanten toegankelijk en worden vaak in een ‘veld’ geplaatst. in St. Josef is 
er gebruik gemaakt van twee types stèles die verschillende hoogtes en breedtes hebben. Hierbij staan de 
lange smalle elementen (3,5 meter), zoals hiervoor besproken, in rijen in de zijschepen en de kleinere van 
2,5 meter als individuele elementen los in de ruimte. Deze staan zowel in de kapelachtige ruimtes in de 
zijschepen als in het middenschip. De zijschepen worden hierdoor erg vol en er ontstaat ee labyrinthische 
structuur, wat de kapelachtige sfeer teniet doet. Bij St. Josef is het concept van de levensweg erg sterk 
aan de afscheidsceremonie gekoppeld, de verbinding met de ruimtelijke uitwerking van de stèles is niet 
duidelijk aanwezig. De gemeenschap van de heiligen is ook niet zo sterk terug te zien.
in de Allerheiligenkirche en in St. Pauli is er alleen gebruikgemaakt van stèles in kruisvorm. in de 
Allerheiligenkirche staan de stèles gerangschikt in drie rijen en in St. Pauli staan ze om twee kolommen. Bij 
beide ontwerpen laten deze stèles qua vormgeving niks los over enig achterliggend concept of de relatie 
met de afscheidsceremonie. Wat opvalt is het nietszeggende en toevallige karakter van de stèles. Ze 
gaan geen relatie met de kerk als ruimte aan, waardoor er geen eenheid tussen kerk en invulling ontstaat. 
Helge Adolphsen is in zijn ‘Überlegungen zu Kolumbarien aus theologische rund architektonischer Sicht’ erg 
kritisch over de Allerheiligenkirche: ‘Das Erfurter Kolumbarium überzeugt theologisch und architektonische 
nicht. Es dient offensichtlich vornehmlich zwei Interessen: der Verkleinerung des zu großen Kirchenraums für 
die wenigen Katholiken und der Einnahmeverbesserung’.114 Hetzelfde kan gezegd worden over St. Pauli, het 
zijn geen overtuigende ontwerpen in hun ruimtelijkheid. Ook ontstaan er tussen de stèles smalle gangen, 
wat een labyrinthisch karakter oproept.
St. Elisabeth is ook in deze categorie present en hiermee komt het aantal gebruikte vormen in deze kerk 
op drie. De architect had geen eenduidig concept voor dit ontwerp, wat in het warrige karakter van dit 
ontwerp terugkomt. De verscheidenheid aan vormen levert een onduidelijk beeld op, er ontstaan veel 
verschillende ruimtes, maar niet een duidelijke ruimtelijke opvatting. Geen van deze elementen laat iets 
los over een concept, het zijn elementen die op zichzelf staan en niks uitdragen.
Wat opvalt bij deze ontwerpen is dat de ruimtelijke werking van de stèles niet zo sterk is in vergelijking 
met de voorgaande vormen. De ruimtelijke eenheid tussen kerk en stèle is alleen in de zijschepen van St. 
Josef terug te zien, waar deze als wand gerangschikt zijn. Bij de overige plaatsingen stralen ze vooral 
toevalligheid uit, wat geen goed teken voor een ontwerp is. Om deze toevalligheid tegen te gaan, 
probeert men deze stèles ‘te verankeren’ in de vloer, zie paragraaf 5.2.2. De stèles kwamen vroeger ook 
voor, als lage zuilen waar een urn op stond. De huidige stèles zijn echter veel hoger en bieden plek aan 
veel meer urnen, dit kan men als een combinatie tussen de vroegere stèle en de wanden met urnennissen 
zien. De huidige stèle kan dus wel als een nieuwe vorm gezien worden, echter eentje die nog verder 
ontwikkeld moet worden. Vooral de plaatsing is belangrijk, zoals bij St. Josef blijkt, om contact met de 
kerk als ruimte te zoeken en geen toevallige plaatsen te nemen.

114  Helge Adolphsen, ‘Überlegungen zu Kolumbarien aus theologischer und architektonischer Sicht’ < http://www.kirchbautag.de/uploads/
media/Adolphsen_01.pdf > 15 juni 2010.



63

Het enige ontwerp waar een bodemelement ingezet wordt, is de liebfrauenkirche in Dortmund. Het 
ontwerp bestaat uit vier onderdelen: de vloer, de urnenkamers, ‘de kerkbanken’ en de urnenwanden. 
Deze bestaan allemaal uit hetzelfde materiaal, waardoor ze als een groot element overkomen. Alleen 
in het midden doorsnijdt een looppad vanaf achterin de kerk naar het altaar. Het element doet qua 
ruimtelijkheid sterk aan de kerkbanken in een kerk denken, wat bewijst dat een kerkruimte een dergelijke 
invulling kan hebben. De elementen in de kerk zijn maximaal 80 centimer, de hogere urnenwanden 
bevinden zich tegen de kerkmuren. Dit maakt ze zelfs nog lager dan kerkbanken. De ruimtelijke 
consequentie van het ontwerp is dat de kerk nog steeds als voorheen ervaarbaar blijft. Een ander idee 
achter deze vormgeving was de koppeling met een begraafplaats, wat in een artikel in das münster als 
volgt beargumenteerd wordt: ‘Der Gedanke, die alte kirchliche Tradition des “Kirchhofes” weiterzuführen 
und neu zu interpretieren, ist eine naheliegende Möglichkeit, eine Grabeskirche zu begreifen’.115 Zowel de 
herrijzenis en vooral de gemeenschap van doden en levenden komen in dit ontwerp terug.

Uit voorgaande blijkt dat de gebruikte vormen veelal afstammen van de Romeinse columbaria en vooral 
van de vroege crematoria van rond 1900. Bij de vormgeving van de stèles is wel te zien dat ontwerpers 
proberen om een hedendaagse invulling aan de urnenkamers te geven, maar toch blijf dit nog erg in 
de ouderwetse traditie hangen. Zowel qua principe als in de vormgeving. Het enige ontwerp wat men 
innovatief zou kunnen noemen is dat van de liebfrauenkirche, wat zich ook duidelijk afzet tegen de 
overige ontwerpen.
Een belangrijke punt was de ervaring van de ruimtelijkheid van de oorspronkelijke kerk en de eenheid 
tussen oud en nieuw. Bij alle negen ontwerpen wordt de ruimtelijkheid van de oospronkelijke ruimtelijkheid 
van de kerk nauwelijks aangetast, wat zeer positief is. De eenheid in oud en nieuw, zie tabel V, is echter 
niet overal even sterk aanwezig. Wat opvalt is dat deze in de stèleontwerpen het minst aanwezig is, daar 
deze niet op de kerk als ruimte reageren. Positief valt op dat bij de moderne kerken het samenspel tussen 
oud en nieuw unaniem goed gelukt is, oud en nieuw versterken elkaar. Bij de ontwerpen die een eenheid 
vormen, is het ontwerp van de liebfrauenkirche het enige dat dit op een contrasterende manier doet.

5.2.2 Materialiteit
De gekozen materialen kunnen een ontwerp versterken of juist afzwakken, ook kunnen ze uiting geven 
aan bepaalde opvattingen en verwijzingen naar andere ontwerpen oproepen. in deze paragraaf zal 
bekeken worden welke materialen de ontwerpers voor hun ontwerpen gebruikten en welke invloed deze 
op het karakter van de ontwerpen en de kerk uitoefenen.
De gebruikte materialen zijn in te delen in het spectrum van beton, glas, metaal en natuurlijke materialen 
(steen en leem) en per kerk weergegeven in tabel Vi. Opvallend is de overheersing van natuursteen, wat 
in relatie met de dood meteen aan een begraafplaats laat denken. De natuurstenen urnenkamers in St. 
Konrad, St. Josef, Auferstehungskirche Hl. Kreuz, St. Elisabeth en St. Pauli vormen een sterke verbinding 
met de conventionele grafsteen op begraafplaatsen. Te meer omdat de genoemde urnenkamers, op 
Auferstehunskirche Hl. Kreuz na, ook alle een gravering met de levensdata herbergen. De grafsteen 
is een symbool dat staat voor de herrijzenis, door de urnenkamers op dezelfde manier vorm te geven, 
kan men stellen dat hier ondanks de zwaarte van het materiaal, toch een verwijzing naar de herrijzenis 
aanwezig is. Dit terwijl de natuurstenen toch een zeker robuust karakter aan de ontwerpen verlenen. 
naast deze verbinding tussen begraafplaats en urnenkerk, kan men deze ook maken aan de

115  Branca, von en Haft 2010 (zie noot 1), p. 32.
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kerk middeleeuwen rond 1900
(neostijlen)

na-oorlogs
(modern)

nieuw & oud 
vormen een 
geheel qua 

vorm

de nieuwe elementen

versterken de 
vormen van de 

kerk 

contrast met de 
vormen van de 

kerk 

St. Konrad x + x

St. Josef x +/- (x)

Allerheiligen-
kirche

x -

Auferstehungs-
kirche Hl. Kreuz

x + x

St. Elisabeth x +/- (x)

St. Pauli x -

Hl. Herz 
Jesukirche

x + x

Heilige Familie x + x

liebfrauen-
kirche

x + x

kerk natuurmaterialen beton metaal glas

steen leem

St. Konrad x

St. Josef x x

Allerheiligenkirche x x

Auferstehungs-
kirche Hl. Kreuz

x x

St. Elisabeth x

St. Pauli x

Hl. Herz Jesukirche x x

Heilige Familie x

liebfrauenkirche x

TABElV Ruimtelijke werking nieuw en oud

TABElVi Gebruikte materialen 
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hand van de gebruikte bodemmaterialen. in St. Josef en St. Elisabeth liggen namelijk kiezelsteentjes op 
de grond, welke aan een buitenruimte laten denken. Bij St. Josef liggen deze in vlakken gerangschikt, 
terwijl ze in St. Elisabeth in een smalle gleuf om de stèles liggen.
Het plaatsen van steentjes om een stèle heeft niet alleen als doel een koppeling met een begraafplaats 
te leggen, maar ook om het toevallige karakter van de stèle te verminderen. Dit bereikt men door de 
stèle op een goede manier te verbinden met de bodem, wat met behulp van steentjes mogelijk is. in de 
Allerheiligenkirche en St. Pauli bereikt men dit effect door een smalle spleet om de stèles te maken. Dit 
heeft een positief karakter op de stèleontwerpen.
naast de koppeling met grafstenen, dragen de materialen ook andere betekenissen uit. Eveneens als de 
natuursteen, verwijst het gebruik van glas ook naar de herrijzenis. Hier wordt dit echter door het lichte 
karakter van het materiaal en de speling van het licht veroorzaakt. Ook het metaal in de liebfrauenkirche 
zou men met de herrijzenis in verbinding kunnen brengen, doordat dit materiaal zich in de loop van de 
tijd veranderd. Zo duidt dit op de verandering van het leven in de dood en de herrijzenis.
Als men de materialen in samenhang met de kerk bekijkt, blijkt dat er of een duidelijke eenheid of juist 
een tegenstelling opgezocht is. in St. Elisabeth en in de liebfrauenkirche is er een contrast aanwezig, in 
de overige ontwerpen een eenheid. in de liebfrauenkirche werkt het contrasterende materiaal erg goed, 
doordat zo benadrukt wordt dat het nieuwe element een op zichzelf staande vorm is, die anders is dan 
de oorspronkelijke kerk. in St. Elisabeth wordt door de materialiteit het toevallige karakter van de stèles 
juist weer versterkt, doordat men ziet dat de deze niet in de kerk horen. Dit in tegenstelling tot de stèles 
in St. Josef, Allerheiligenkirche en St. Pauli waar een eenheidsversterkende materiaalkeuze, in structuur 
en kleur, de relatie tussen kerk en stèle versterkt.
Voor de urnenkamers is er in St. Josef, Auferstehungskirche Hl. Keruz en St. Elisabeth een begrenste 
keuzemogelijkheid onder enkele materialen. Dit geeft het ontwerp een gevarieerder uiterlijk, maar kan 
wel bepaalde opvattingen oproepen. Zo kan er aan een materiaal een waarde gekoppeld worden, 
waarbij er een hiërarchische orde op de urnenkamers en dus de overledenen van toepassing is. Zo zou 
men kunnen zeggen dat de witte afsluitplaten in St. Elisabeth het zuivere en de herrijzenis symboliseren, 
terwijl de zwarte kleur juist het omgekeerde doet. in het niet-uitgevoerde ontwerp van Pape & Kost 
voor de Hl. Herz Jesukirche, zoals beschreven in paragraaf 4.2.3, had de jury ook dergelijke kritiek 
op de gekozen materialen. Maar niet alleen materialen zorgen voor deze hiërarchische orde, in het 
ontwerp van de hemelsladder voor de Hl. Herz Jesukirche is hier ook sprake van. Dit blijkt uit volgend 
jurycitaat: ‘Die hiërarchische Anordnung der Urnen übereinander auf der Himmelsleiter wird nach Auffassung 
des Preisgerichts als unglücklich empfunden. Der Betrachter könnten de Eindruck gewinnen, dass diejenigen, 
die sich weiter oben auf der Leiter befinden, näher am Himmel und somit näher bei Gott seien’.116 
in de materiaalkeuze blijkt, net als bij de gebruikte vormen, dat er nog een sterke hang is naar 
vroegere vormen van grafcultuur. Vooral de koppeling tussen natuurstenen urnenkamers en grafstenen 
op begraafplaatsen zorgt hiervoor. Pas bij de recentere ontwerpen ziet men dat de natuursteen wat 
losgelaten wordt en er gebruikgemaakt wordt van andere materialen. De materiaalkeuze heeft over het 
algemeen een positief effect op de ontwerpen, wat vooral in St. Konrad, St. Josef, de Allerheiligenkirche, 
de Hl. Herz Jesukirche en de liebfrauenkirche blijkt. Echter in geen van de ontwerpen kan men zeggen 
dat de materialen tegen de kerk werken.

5.2.3 Functionaliteit van de nieuwe elementen
Deze paragraaf richt zich op de functionaliteit van de urnenkerk en welke invloed de nieuwe elementen 
hierop hebben. Hierin zal de aandacht uitgaan naar de routing, de oriëntatie in de kerk en de 
bereikbaarheid van de urnenkamers. Vervolgens zullen de urnendragende elementen aan bod komen, 
waarbij de nadruk ligt op de omzetting van het aditieve systeem.

116 Zie noot 100.
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De vorm van de urnendragende elementen en de plaatsing hiervan speelt een belangrijke rol in de 
gebruiksvriendelijkheid van een urnenkerk. De routing, oriëntatie en de bereikbaarheid van de urnen 
worden erdoor bepaald.117 De loopmogelijkheden, oftewel de routing, bevinden zich in de onbebouwde 
ruimtes in een kerk, oftewel de inverse van de bebouwing. Wat blijkt, is dat deze inverse ruimte bij 
eenduidige ontwerpen een duidelijke vorm heeft. Hiermee is de oriëntatie in de ruimte makkelijker. 
Grofweg zou men kunnen stellen dat de urnenwanden voor een eenduidige ruimte zorgen en de stèles juist 
voor het omgekeerde zorgen. Ook is de ruimte tussen de stèles vaak smal. St. Konrad, Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz, de Hl. Herz Jesukirche en de Heilige Familie hebben een duidelijke overzichtelijke structuur. 
Het sterkste is deze aanwezig bij de laatste twee ontwerpen. in deze ontwerpen zijn er betere 
verplaatsingsmogelijkheden aanwezig, waarbij deze in de Heilige Familie uit gangen bestaan en in de 
overige ontwerpen uit vlakken. 
in de liebfrauenkirche lijkt de plattegrond niet zo overzichtelijk als de hiervoor genoemde ontwerpen, 
toch is deze wel overzichtelijk wat komt door de geringe hoogte, maximaal 80 centimeter, van de 
urnenelementen. De hoogte bepaald niet alleen de overzichtelijkheid, maar ook de bereikbaarheid van 
de urnenkamers en hiermee de afstand tussen overledene en bezoeker.
in tabel Vii en Viii zijn de hoogtes respectievelijk de stèles en de wanden weergegeven. De hoogtes van 
de verschillende elementen bevinden zich tussen de twee en vier meter, waarbij het gemiddelde op 2,8 
meter ligt. De urnen die op de bovenste verdiepingen liggen kan men zonder hulpmiddelen niet bereiken, 
zelfs bij St. Konrad is dit voor kleine mensen niet mogelijk. Het contact tussen een bezoeker en een van de 
hoger gelegen urnenkamers is niet erg intiem, er is een duidelijke afstand. in het juryrapport van Hl. Herz 
Jesukirche vond men de 3,5 meter hoogte oorspronkelijk ook te hoog: ‘Die Aufhängehöhe von ca. 3,50 m 
für einzelne Urnen wird als zu hoch erachtet. Die Distanz zwischen Urne un Besucher wird dadurch zu groß’.118 
Waarom men ‘de hemelsladder’ toch zo heeft uitgevoerd is niet duidelijk. De grote hoogte levert in de 
Auferstehungskirche Hl. Kreuz nog een probleem op; er is hier de mogelijkheid om persoonlijke zaken 
in de richel voor de urnenkamer te zetten, bij de hoogste kamers komt men hier zonder hulpmiddelen 
echter niet bij.

kerk hoogte stèle in meter aantal lagen urnern per laag totaal aantal urnen 
per stèle

St. Josef
2,5 5 4 20

3,5 7 1 7

Allerheiligenkirche 2,2 6 7 42

St. Elisabeth 2,5 8 4 32

St. Pauli 2,5 7 12 84

117  De binnenkomst in de urnenkerk is afhankelijk van de oorspronkelijke kerkbouw en zal hier dan ook buiten beschouwing worden 
gelaten.
118  Zie noot 100.

TABElVii Stèles
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kerk hoogte wand in meter

St. Konrad 2

Auferstehunskirche Hl. Kreuz 4

St. Elisabeth 2,5

Hl. Herz Jesukirche 3,5

Heilige Familie 3-4*

liebfrauenkirche 2,5

* de hoogte is nog niet helemaal duidelijk, maar bevnidt zich bij benadering tussen de drie en vier meter.

De hoogtes van de elementen zijn niet alleen van invloed op het functionele aspect, ook op de beleving 
van de ruimte. in afbeelding 80 is een vrouw naast de stèles te zien, als er een groot aantal stèles dicht op 
elkaar staan, dan levert dit al snel benauwende ruimtes op. Hier is in St. Josef en in de Allerheiligenkirche 
sprake van. Hetzelfde effect ontstaat in de Heilige Familie, alleen zijn het hier de doorlopende wanden 
waartussen loopgangen liggen. Een ander punt van aandacht is hoe iemand in een rolstoel zich door 
deze smalle ruimtes kan verplaatsen, of deze de doorgang niet blokkeerd.
Uit voorgaande valt te concluderen dat de urnenwanden een betere functionaliteit in de ruimtes mogelijk 
maken dan de stèles doen. Ook zou men erover na kunnen denken of het niet beter is de urnendragende 
elementen lager te maken, zowel voor het functionele als het gevoelsaspect.

Uit de prijsvraaguitschrijvingen en juryrapporten bleek dat een additief systeem voor urnenbijzetting zeer 
AFB.80 Stèlevergelijking 1:50, hoogtes in milimeter.

St. Josef 1 St. Josef 2 Allerheiligen St. Elisabeth St. Pauli

TABElViii Wanden
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positief gewaardeerd wordt. Onder een additief systeem verstaat men een modulair systeem waarbij 
niet alle elementen meteen gebouwd hoeven te worden, maar waarbij dit in verschillende bouwfases 
gebeurd. Het additieve karakter van een ontwerp kan men op twee niveau’s bekijken: de plaatsing van 
de urnendragende elementen en de invulling hiervan. De ontwerpen St. Josef, Auferstehunskirche Hl. 
Kreuz, St. Elisabeth en de Heilige Familie zijn additief. in St. Josef en St. Elisabeth door het bijplaatsen 
van stèles en in de overige twee door het bijvoegen van wanden. Hoewel in Auferstehungskirche Hl. Kreuz 
de ‘Band des lebens’ dan niet meer consequent wordt doorgezet aantast. in de overige ontwerpen is 
dit niet het geval, ook de ruimtelijke kwaliteit wordt in alle fases behouden. Bij een stèleontwerp is het 
natuurlijk makkelijker om in een later stadium nog enkele stèles erbij te zetten, dan bij een ontwerp met 
wanden. Dit is een positief kenmerk van de stèles.
De additiviteit op het tweede niveau is alleen in St. Josef en Auferstehungskirche Hl. Kreuz aanwezig. 
in St. Josef worden de urnenkamers in de stèles gezet en vormen zo een monolitisch geheel wanneer de 
stèle helemaal vol is. in Auferstehungskirche Hl. Kreuz worden de kamers op de betonnen banden gezet, 
waarbij een kamer even hoog is als de afstand tussen twee banden. Zo zal de wand bij verdichting 
nauwelijks meer te zien zijn. in de overige ontwerpen onthuld alleen een gravering of er een persoon in 
een kamer ligt of niet. Het ontwerp van Hl. Herz Jesukirche vormt hier een uitzondering op, omdat de 
glaswand wel laat zien of er een urn in de kamer staat of niet.
Een additief systeem is sterk gekoppeld aan het in bouwfases realiseren van een ontwerp en dus ook aan 
de financiële kant. Dit maakt dat ontwerpen die additief zijn, eerder uitgevoerd zullen worden, doordat 
de financiële component altijd een grote rol speelt in de bouwwereld.

5.3 liturgie
Als men een urnenkerk analyseert dan kan men niet alleen de architectuur bekijken, men zal dan ook de 
liturgische kant onder de loep moeten nemen. Een urnenkerk is namelijk sterk verbonden aan de christelijke 
uitgangspunten en de voorwaarden die een dergelijke functie met zich meebrengt. Het samenspel tussen 
concept, architectuur en liturgie maken dat een ontwerp als een goed functionerend geheel is. in deze 
paragraaf zullen drie onderwerpen aan bod komen die uit liturgisch oogpunt belangrijk zijn en wel de 
vormgeving van het afscheidsritueel, de plek voor persoonlijk gebed en de eenheid tusen godsdienst- 
en urnendeel. De eenheid tussen de godsdienstruimte en de urnenkamers zal een leidraad in deze 
paragraaf vormen.

5.3.1 Afscheidsritueel
in deze paragraaf zal bekeken worden of het afscheidsritueel een integraal deel van het ontwerp 
vormt en in welke mate. Belangrijk in deze is de afloop van het afscheidsritueel en welke elementen hier 
deel van uitmaken. Hierbij valt te denken aan al aanwezig zaken als het doopbekken, maar ook nieuwe 
elementen die met de herbestemming naar urnenkerk hun introductie vonden, zoals het dodenboek en 
de bewaarplaats van de as. Het afscheidsritueel wordt dan ook in breder kader bedoelt; niet alleen de 
afscheidsdienst en bijzetting van de urn, maar ook de mogelijkheid tot het invullen van de naam in een 
dodenboek en na afloop van de 15/20 jaar de overdracht van de as naar de asbewaarplaats.
Het eerste onderdeel van het afscheidsritueel is de afscheidsmis, dit is een eucharistieviering waarin 
afscheid wordt genomen van de overledene. na deze ceremonie wordt de urn bijgezet wat door de 
voorganger van de mis wordt gedaan, maar soms ook door verwanten, wanneer zij dit graag willen. 
na de bijzetting van de urn is deze afscheidsviering voorbij. Het afscheidsritueel gaat echter nog 
verder, zo is het gebruikelijk dat alle personen die in een urnenkerk bijgezet zijn, ingeschreven worden 
in een dodenboek. Vervolgens zal een urn, mochten de verwanten niet verlengen, 15 tot 20 jaar in 
een urnenkamer blijven. Als de huurtijd om is, wordt de urn uit de kamer gehaald en wordt de as naar 
een bewaarplaats gebracht waar deze tot in de eeuwigheid zal blijven. Dit gebeurt vaak met een 
bijbehorende ceremonie. Hiermee is het einde van het afscheidsritueel gemarkeerd.
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De afscheidsceremonie begint met de binnenkomst van de verwanten en de urn. Op de Allerheiligenkirche 
na loop je van de binnenkomst in de kerk naar het altaar tussen de urnenkamers door, waardoor er al 
contact tussen de levenden en de doden gemaakt wordt. Dit is niet in alle ontwerpen even sterk uitgevoerd. 
in St. Konrad, St. Elisabeth, St. Pauli, de Heilige Familie en de liebfrauenkirche is deze verbinding tussen 
levenden en doden het sterkste, doordat men door de urnendragende elementen loopt. Dit vormt een 
sterke verbinding tussen urnenkerk en afscheidsceremonie. De Allerheiligenkirche is de enige kerk, waar 
er er geen werkelijk contact tussen urnen en binnenkomende mensen ontstaat. Dit komt doordat men niet 
door het stèlesveld heen moet lopen; dit bevindt zich in een ander schip van de kerk. Hierdoor ontstaat er 
een tweespalt in de kerk, wat ook tijdens de afscheidsceremonie ervaren wordt. Om de urn bij te zetten, 
moet men zich met een chipkaart toegang verschaffen tot het urnengedeelte, dat zich achter een glazen 
wand bevind. Wat voor de waardigheid van de ceremonie niet bevorderenswaardig is.
in St. Josef is, zoals in paragraaf 5.1.1 beschreven, het concept van de levensloop omgezet in een 
stroom water waarlangs men tijdens de afscheidceremonie naar het altaar beweegt. Hier is de 
afscheidsceremonie met behulp van een goed concept en extra element naast de urnenkamers op een 
sterke manier weergegeven. 
Tijdens de afscheidsceremonie zelf nemen de verwanten van de overledene plek in het gedeelte van 
de kerk dat op de godsdienst gericht is. in St. Konrad, St. Josef, de Allerheiligenkirche, St. Pauli en de 
liebfrauenkirche zijn het godsdienstgedeelte en de urnenkamers in meer of mindere mate van elkaar 
gescheiden. Dit heeft te maken met het kerkenrechterlijke principe dat deze twee delen van elkaar 
gescheiden moeten zijn, hier zal in paragraaf 5.3.3 op teruggekomen worden. in Auferstehungskirche Hl. 
Kreuz, St. Elisabeth, Hl. Herz Jesu en Heilige Familie omsluiten de urnenkamers het godsdienstgedeelte, 
wat een eenheid uitstraalt. Vooral in de Heilige Familie is dit erg sterk uitgevoerd. 
De herrijzenis speelt een belangrijke rol in de afscheidsceremonie, wat echter niet in elke urnenkerk 
tot uiting komt. in St. Josef, Auferstehungskirche Hl. Kreuz, St. Elisabeth en Heilige Familie wordt het 
begrip herrijzenis in de weg die men naar binnen aflegt duidelijk vormgegeven. De overgang van 
leven naar dood en de hieropvolgende herrijzenis beleeft men door respectievelijk de waterstroom en 
bijbehorende elementen, de Band des lebens, de lichten en stèles en de omarmende vormgeving van de 
urnenwanden.
Aan het einde van de afscheidsceremonie wordt de urn in de urnenkamer geplaatst. Een punt van 
aandacht is hoe een urn op een passende manier in de urnenkamer geplaatst wordt, die hoger zijn dan 
wat men normalerwijze kan bereiken. Dit beïnvloedt de waardigheid van de ceremonie. in paragraaf 
5.2.3 is de functionaliteit en de hoogtes van de wanden en stèles bekeken, wat alleen in St. Konrad, met 
twee meter hoogte, een afstand is die men zonder hulpmiddelen kan overbruggen. natuurlijk ook in de 
bodemelementen van de liebfrauenkirche is dit mogelijk. Wat nog eens de vraag opwerpt of het niet 
beter is de urnendragende elementen lager te maken.
na de afscheidsceremonie wordt de naam van de overledene normaliter bijgeschreven in het dodenboek, 
wat op verschillende manieren weergegeven is (zie tabel iX). in St. Josef op gegraveerde plaatjes in de 
kerk, in St. Konrad en St. Pauli in een boek in de kerk en in Auferstehungskirche Hl. Kreuz en in de Hl. Herz 
Jesukirche in digitale vorm op de website (< http://www.urnenkirche.de/Totenbuch/index.html > en < 
http://www.kolumbarium-hannover.de/Memorial.591.0.html >) van de desbetreffende urnenkerken. in 
de Allerheiligenkirche en St. Elisabeth is er geen dodenboek aanwezig.
na afloop van de huurtijd van een kamer wordt de as, met of zonder urn, in alle ontwerpen verplaatst 
naar een plek waar deze voor eeuwig zal verblijven. in de Allerheiligenkirche bevindt zich deze plek 
op het voormalige kerkhof van de kerk, in de overige kerken bevindt zich deze binnen. in St. Konrad en 
in de Auferstehungskirche Hl. Kreuz is dit voor het altaar, in St Pauli tussen de stèles en in St. Josef in de 
crypte. in St. Pauli is de onderkant van deze ruimte open naar de aarde toe, waardoor de as ook echt 
opgenomen wordt, wat past in de christelijke opvatting. Dit bewaren van de as in de kerk versterkt de 
aanblik van de urnenkerk als eeuwige rustplaats en niet als iets tijdelijks, waaruit men verdwijnt als men 
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de urnenkamer niet verlengd.
naast deze elementen is er in St. Josef, Auferstehungskirche Hl. Kreuz en in de Hl. Herz Jesukirche nog 
een extra element toegevoegd om het afscheidsritueel vorm te geven. in St. Josef is dit de bronsteen 
met bijbehorende waterloop, in Auferstehungskirche Hl. Kreuz de Band des lebens en in de Hl. Herz 
Jesukirche de Schrein der Erinnerung. in de eerste twee gevallen zorgt dit toegevoegde element in 
hoofdzaak voor de afloop van de ceremonie, terwijl in het laatste geval dit een plek is waar zaken in 
en op gemaakt kunnen worden ter herinnering aan de doden. in de eerste twee gevallen kan men naast 
de rituele waarde spreken van een functionele drager, terwijl in het derde geval puur de herinnering 
centraal staat, zonder verbinding met de ceremonie.
Afsluitend kan men bemerken dat de afscheidsceremonie ruimtelijk het sterkste weergegeven is in de 
Heilige Familie. Zowel de gemeenschap van de heiligen, als de herrijzenis als het Bijbelse concept komen 
hierin terug. Aan de herrijzenis geven daarnaast ook het afscheidsritueel van St. Josef, Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz en St. Elisabeth uiting. Dit zijn de drie kerken waarbij in paragraaf 5.1.1 een koppeling tussen 
concept en afscheidsceremonie vastgesteld was. Hieruit blijkt dat dit in het afscheidsritueel niet helemaal 
uit de verf komt.

kerk*

nieuwe elementen

vermdeling bijgezette personen asbewaarplaats overige

dodenboek gegraveerde plaatjes

St. Konrad x (nis in kerk) x (in kerk voor altaar)

St. Josef x (in zijschepen) x (onder crypte in urn) doopbekken, 
bronsteen

Allerheiligenkirche x (op voormalig 
kerkhof)

Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz

x (op internet) x (in kerk voor altaar) doopbekken, Band des 
lebens

St. Elisabeth x (in kerk)

St. Pauli x (in stilteruimte) x (in kerk tussen stèles, 
open aan aardekant, 
in urn)

Hl. Herz Jesukirche x (op internet) x (in kerk, waar is nog 
niet bekend)

* De Heilige Familie en de liebfrauenkirche zullen bij deze analyse buiten beschouwing worden gelaten, deze ontwerpen zijn 
namelijk nog niet uitgevoerd en de liturgische aflopen en elementen zijn nog niet bekend.

5.3.2 Plek voor persoonlijk gebed

TABEliX Elementen van het afscheidsritueel
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Uit de juryrapporten bleek dat een plek voor persoonlijk gebed als een zeer waardevol element in een 
ontwerp wordt gezien. De ontwerpen geven in verschillende mate en manieren uiting aan een dergelijke 
plek. in de Allerheiligenkirche, Auferstehungskirche Hl. Kreuz, St. Pauli en in de Heilige Familie zijn er 
geen ruimtes aanwezig bij de urnen waar men zich terug zou kunnen trekken. in de Allerheiligenkirche en 
in St. Pauli bevindt zich tussen de stèles ongedifinieerde ruimte die te klein is om als verblijfsruimte te zien, 
niet afgebakend is en geen geborgen karakter heeft. in Aufererstehungskirche Hl. Kreuz loopt de ruimte 
om de urnenwanden in elkaar over en is er geen sprake van afbakening. Evenals in de Heilige Familie 
waar zich alleen maar loopgangen langs de urnenwanden bevinden.
Van de ontwerpen die wel kleinere ruimtes van bezinning hebben, zijn er drie verschillende types 
aanwezig. Het meest voorkomende is de urnenwanden in de zijschepen neerzetten (paragraaf 5.2.1) wat 
in St. Josef, St. Elisabeth en in de Hl. Herz Jesukirche gebeurd. Zoals besproken zijn de ruimtes in St. Josef 
echter volgezet met stèles, waardoor het kapelachtige karakter verloren gegaan is. in St. Elisabeth, was 
de ruimte erg open, maar een positief punt is dat er wel een zitgelegenheid aanwezig is. in de Hl. Herz 
Jesukirche zijn de kapelruimtes nog het meest sterk aanwezig, ondanks dat men hier niet kan zitten.
naast deze drie kerken zijn er twee kerken die met de vorm van de urnenkamers een ruimte definiëren. 
in St. Konrad is er in de twee U-vormige elementen een besloten plek waar men zich terug kan trekken. 
nadeel is dat aan beide kanten van de wanden urnen geplaatst zijn, waardoor alleen de urnen die 
aan de binnekant liggen besloten zijn. De overige liggen aan de wand waar men langsloopt, wat dus 
het tegendeel van besloten is. Er is echter geen zitgelegenheid aanwezig. Ook in de liebfrauenkirche 
vormen de urnenkamers de ruimtes om zich terug te trekken, echter op een heel andere manier dan bij de 
overige ontwerpen. in de bodeminstallatie zijn zowel de urnenkamers als de zitelementen aanwezig, zo 
kan men bij de overledene gaan zitten en heeft men als het ware zijn eigen plekje. Doordat de elementen 
niet zo hoog zijn, is men echter niet afgeschermd. Wel zijn er veel zitplekken in de kerk aanwezig, wat 
een sterk punt is.
Van de geanalyseerde urnenkerken is de manier waarop er in de liebfrauenkirche mee omgegaan is, het 
meest mooie. Zo zijn er veel plekken en kan men ook gaan zitten als men dit wil. Daarnaast is men dichtbij 
een dierbare, doordat het een groot element is. Wat opvalt, is dat er in de gerealiseerde ontwerpen 
weinig aandacht voor plekken van bezinning is geweest. Dit zou in de toekomst meer aandacht mogen 
krijgen. 

AFB.81 Perspectief beeld van de gecombineerde urnenelementen met zitbanken in de liebfrauenkirche in Dortmund.
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5.3.3 Eenheid urnenkamers en godsdienstruimte

AFB.82 Kapelruimtes in de urnenhal in leipzig.

AFB.83 Kapelruimtes in St. Josef.

AFB.85 Kapelruimtes in de Hl. Herz Jesukirche.

AFB.84 Kapelruimtes in St. Elisabeth.
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Een voordeel van een herbestemming naar urnenkerk is dat er meestal nog steeds kerkmissen plaatsvinden, 
waardoor de kerk haar oorspronkelijke functie behoudt. Op deze manier blijft de kerk in de parochie 
verankerd en neemt hierin de rouwfunctie aan. Dit houdt in dat er naast de bijzettingen bijvoorbeeld 
dodenherdenkingen gehouden worden en dat er medewerkers aanwezig zijn die mensen tijdens hun 
rouw kunnen bijstaan. Een dergelijke gecombineerde functie is mooi, maar brengt kerkenrechterlijk een 
probleem met zich mee, zoals blijkt uit volgend citaat. ‘In einem Dekret bestimmt der Bischof die Änderung 
der Verwendung einer Kirche, und zwar dahingehend, dass entweder der gesamte Raum der bisherigen 
Kirche als Bestattungsort für Urnenbeisetzungen dient oder nur ein sichtbar abgegrenzter Teil der Kirche als 
Bestattungsort genutzt wird, und der übrige Teil Seine ursprünglich Bestimmung als Kirche behählt.’119

Deze voorwaarde heeft, zoals duidelijk moge zijn, een directe invloed op het ontwerp. De ontwerpers gaan 
hier echter op verschillende manieren mee om. in St. Konrad, de Allerheiligenkirche, Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz, St. Pauli en de Heilige Familie is er met behulp van een nieuw element een afbakening gemaakt 
tussen de beide functies. Hierbij gebeurt dit in St. Konrad en in de Heilige Familie door de urnenwanden 
zelf, terwijl in de overige drie ontwerpen een extra element geïntroduceerd wordt. in St. Konrad ontstaat 
er een nieuwe ruimte naast de godsdienstruimte, terwijl in de Heilige Familie de godsdienstruimte gevormd 
wordt. in de Allerheiligenkirche is er een glaswand tussen de twee schepen van de kerk geplaatst met 
Bijbeltekst opdruk. Deze heeft de gelijke hoogte als de stèles, dat wil zeggen 2,20 meter. Het deel waar 
de urnen staan is alleen bereikbaar voor mensen die hier iets te zoeken hebben; verwanten krijgen een 
chipkaart waarmee men de ruimte kan betreden. De sterke tweedeling die de kerk al van zichzelf had, 
wordt hierdoor nog meer versterkt. Het lijken net twee aparte kerkjes die toevallig naast elkaar staan. 
Daar waar in de Allerheiligenkirche de glaswand op een al aanwezige scheiding geplaatst wordt, 
gebeurt dit in St. Pauli op een zo lijkt het willekeurige plek. Hier staat een glaswand van 32 meter lang 
en een meter hoog tussen de stèles en het godsdienstgedeelte. Deze staat symbool voor de levensfasen 
en is gemaakt door Anna Pauli. Het toevallige karakter van het ontwerp wordt versterkt door deze wand, 
waarvan de plaatsing eveneens toevallig oogt. in de Auferstehungskirche Hl. Kreuz is men anders met 
deze splitsing omgegaan. Zij hebben de kerk kerkenrechterlijk naar kapel omgezet, wat een scheiding 
van godsdienstruimte en urnenkamers niet verplicht stelt. Toch stelde men in de prijsvraag het volgende: 
‘Hierzu sind Vorschläge, die eine räumlich wahrnehmbare Zonierung schaffen, aber dennoch die Raumwirkung 
des Kirchenraumes als einer Einheit nicht zerstören, dringend gewünscht’.120 Dit is een interessant gegeven, 
waar de ontwerpers echter op een vrijere manier omgaan met de overgang tussen de verschillende 
functionele gebieden. Zij hebben ervoor gekozen om deze met beweegbare paravents vorm te geven, 
waarbij de plaatsing, in tegenstelling tot bij St. Pauli, volgt uit de vormkenmerken van het gebouw.
Wat bij al deze afscheidingen opvalt, is dat er geprobeert wordt om toch de verbinding tussen de ruimtes 
te benadrukken. in St. Konrad en de Heilige Familie gebeurt dit door doorkijkjes te maken tussen de 
urnenwanden, in de Allerheilgenkirche en St. Pauli maakt men gebruik van glas en in Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz kan men door de paravents heen kijken. in St. Pauli speelt ook de hoogte van een meter mee.
in de overige kerken, St. Josef, St. Elisabeth, Hl. Herz Jesukirche en de liebfrauenkirche, voegt men geen 
extra scheidingselement toe, maar gebruikt men de kerk zelf. Door de vorm van de kerk worden er 
namelijk ook al bepaald delen afgebakend. in St. Josef en de liebfrauenkirche is dit het gedeelte dat 
zich in het kruisschip en het koor bevindt, in St. Elisabeth een deel van het middenschip en in de Hl. Herz 
Jesukirche het gehele middenschip.
De scheiding van de urnenkamers en het godsdienstgedeelte zorgt voor een tweedeling in het ontwerp, 
die men eigenlijk zo min mogelijk wil hebben. Het gaat juist om de eenheid in zowel vorm als functie in een 
urnenkerk. Deze eenheid geeft ook sterker uiting aan de gemeenschap van de doden en de levenden. 
Hieruit kan men sluiten, dat de ontwerpen in de Allerheiligenkirche en St. Pauli geen eenheid uitstralen en 

119  Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim en Bistum Osnabrück 2009 (zie noot 8), p. 14.
120  ‘Realisierungswettbewerb Auferstehungskirche Hl. Kreuz in Mülheim an der Ruhr’.
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hiermee niet zo sterk zijn op dit punt. Het sterkste komt de Heilige Familie over, doordat beide functies 
hun eigen gedeelte hebben, maar er toch een duidelijke eenheid tussen beide aanwezig is.

5.4 Verhouding tot anieme grafcultuur
De eerder aangehaalde handleiding Zur Einrichtung von Kirchen als Kolumbarien. Theologische, pastorale 
und rechtliche Hinweise für die Bistümer in der Kircheprovinz Hamburg van aartsbisdom Hamburg, 
bisdom Hildesheim en Osnabrück verwoord een belangrijk christelijk uitgangspunt: zowel bij begraven 
als cremeren mag dit niet anoniem gebeuren.121 Dit heeft met de achterliggende gedachte te maken 
dat ieder mens voor god een naam heeft en geen anoniem wezen is. Zoals eerder vermeld, zijn de 
urnenkerken een christelijk antwoord op de toenemende anonimisering van de grafcultuur. Ook zijn de 
urnenkerken een reactie op de verdringing van de dood in de huidige maatschappij, door doden op te 
nemen in plaats van buiten te sluiten.122 in deze paragraaf zal gekeken worden in hoeverre en hoe de 
urnenkerken een tegenbeweging vormen.
Een belangrijke plek neemt de aanwezigheid van een naam in. in de anonieme grafcultuur zijn er geen 
tekens aanwezig die duiden op iemands identiteit, zie afbeelding 86. Volgens de christelijke gedachte 
moet er echter een naam aanwezig zijn, waar dan ook in al deze negen urnenkerken gehoor aan 
gegeven is. Op de Auferstehungskirche Hl. Kreuz na is bij alle kerken de gravering in de overurn of op 
de afsluitplaat van de urnenkamer aanwezig. Bij de Auferstehungskirche is ervoor gekozen om de naam 
op zogenaamde stalen ‘Aposteltafeln’ te vermelden. Deze bevinden zich voor de ‘Band des lebens’ en 
delen deze op, wat de oriëntatie hierin vergroot. De namen worden in een vastgelegde bronskleurige 
typografie vermeld.
De oplossing in de Auferstehungskirche zou men als niet helemaal correct kunnen zien, omdat er geen 
directe koppeling tussen naam en urnenkamer gemaakt wordt. Zo is het voor buitenstaanders niet 
duidelijke welke naam en kamer bij elkaar horen. Wat deze ‘losse relatie’ minder erg maakt, is dat er in 
dit ontwerp voor iedere urnenkamer plek is om persoonlijke zaken neer te zetten. Hierbij valt te denken 
aan foto’s, kaarsen en kleine bloemstukken die de anonimiteit van een overledene tegengaan. Dit is 
mogelijk doordat de afsluitplaat naar binnentoe ligt en er zo een richel ontstaat waar men deze spullen 
neer kan zetten. De mogelijkheid tot het verpersoonlijken van een urnenkamer is daarnaast nog in St. 
Konrad en in de liebfrauenkirche mogelijk. in St. Konrad is hetzelfde systeem toegepast van een richel, 
terwijl in de liebfrauenkirche de bodemelementen als ondergrond dienen. in de overige kerken is er niet 
goed rekening gehouden met deze noodzaak. Vooral bij de hogergelegen urnen is het problematisch, 
omdat de afstand vanaf de grond dan te groot wordt. Het op de grond leggen van zaken is echter 
vooral in de stèleontwerpen problematisch, omdat hier al weinig doorgangsruimte is. Plek voor grote 
bloemstukken is er nog minder, dit is alleen mogelijk in kerken waar de urnendragende elementen verder 
uit elkaar staan. Een uitzondering hierop vormt de liebfrauenkirche waar ook voor grotere bloemstukken 
plaats is op de bodemelementen. in de St. Paulikirche is er een plek in de kerk ingeruimd waar iedereen 
bloemen en kaarsen neer kan leggen, waar er dus geen directe relatie met de urn aanwezig is. in tabel 
X is per kerk aangegeven welke gegevens er op de afsluitplaat aanwezig zijn en of er plek is om 
persoonlijke zaken neer te leggen. 
in de materialiteit van de overurnen en urnenkamers is een sterke eenheid terug te zien. Welke 
onderstreept wordt door een vaste typografie, schriftgrootte en vermelde gegevens, om zo de gelijkheid 
van de mensen te benadrukken.123 Hier komt het gelijkheidsprincipe weer om de hoek kijken. in St. 
Konrad, de Allerheiligenkirche, St. Pauli, de Heilige Familie en de liebfrauenkirche zijn alle urnenkamers 
gelijk. Alleen de persoonlijke gegevens maken het onderscheid tussen de verschillende urnenkamers. in 

121  Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim en Bistum Osnabrück 2009 (zie noot 8), p. 7.
122  Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim en Bistum Osnabrück 2009 (zie noot 8), pp. 9-10.
123  Met uitzondering van de Heilige Familie en Liebfrauenkirche waar de informatie omtrent de gravering nog niet bekend is, daar deze 
ontwerpen nog niet uitgevoerd zijn.
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AFB.86 Anonieme grafkamers op de begraafplaats van Santo 
Stefano al Mare, ontworpen door Aldo Amoretti, Marco Calvi en 
Giancarlo Ranalli, gebouwd tussen 2005-2006.

AFB.87 Grafsteen met bloemen in St. Josef.

AFB.88 De zichtbare urn in Hl. Herz Jesukirche. AFB.89 Auferstehungskirche Hl. Kreuz - de naamplaatjes worden 
bevestigd op de zwarte steven rechts beneden.
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St. Josef, Auferstehungskirche Hl. Kreuz en St. Elisabeth is er wel een verschil in uiterlijk wat door gebruik 
van verschillende nuances in materialen bereikt wordt. De Hl. Herz Jesukirche vormt een uitzondering 
op de overige kerken, dit is namelijk de enige kerk waar de echte urn nog zichtbaar is. Men mag zelf 
een overurn uitkiezen die aan bepaalde afmetingen voldoet welke vervolgens in een een glazen vitrine 
geplaatst wordt. Dit is het meest inidivualistische ontwerp onder de urnenkerken. Ondanks dat iedere 
urn anders is, wordt de eenheid en de gelijkheid toch bereikt door de vormgeving van de glazen vitrine.
Wat opvalt is dat de voorkeur in het materiaalgebruik voor de urnenkamers als afsluitplaten bij 
natuursteen ligt, wat in samenhang een gravering en de aanwezigheid van persoonlijke zaken als snel 
de koppeling met de conventionele grafsteen en begraafplaats oproept. Ulrich Hahn die het ontwerp 
van St. Josef maakte gaf ook aan dat hij de stenen omhulling van de urn als een grafsteen ziet die 
iemands identiteit bewaart en waardigheid tegenover de gestorvene uitstraalt.124 De mogelijkheid om 
zoals bij een begraafplaats echter persoonlijke zaken neer te leggen, is bij de urnenkerken dus minder 
sterk aanwezig, terwijl hier wel behoefte aan is. Als hier in de ontwerpen meer rekening mee gehouden 
zou worden, zou dit positief uitpakken. Architecten vergeten dat dit een integraal onderdeel van het 
ontwerp is waar ruimte voor ingepland moet worden. De liebfrauenkirche vormt een uitzondering waar 
deze ruimte een onderdeel vormt van het ontwerp, wat dit een sterke omzetting maakt. Een lastig punt is 
de verhouding tussen anonimiteit en de gelijkheid van de mensen voor god. Uitgaande van het tweede 
principe levert dit urnenkerken op die alleen in de gravering van elkaar te onderscheiden zijn, wat dus 
sterk nijgt naar anonimiteit, doordat alle urnenkamers er hetzelfde uitzien. De keuzemogelijkheid in 
verschillende materiaalnuances zou men hiervoor kunnen gebruiken, maar zoals vermeld in paragraaf 
5.2.2 zijn materialen vaak gekoppeld aan hiërarchische waardes. Wat deze oplossing niet zo 
aanbevelenswaardig maakt. Als architecten echter plek voor persoonlijke zaken combineren met een 
urnenkamer, dan krijgt iedere kamer toch een eigen persoonlijkheid, wat beter tegen de anonimisering 
werkt en geen hiërarchische volgorde oproept.

kerk naam geboorte- en 
sterdatum

symbool
(bv. kruis)

vaste 
typografie

plek voor 
persoonlijke 
zaken bij urn

plek voor 
bloemen

St. Konrad x x x x + +/-

St. Josef x x x - +/-

Allerheiligen-
kirche

x x x - -

Auferstehungs-
kirche Hl. Kreuz

x x x + +/-

St. Elisabeth x x x x - +/-

St. Pauli x x x - +/-

H. Herz Jesu-
kirche

x x x - +/-

Heilige Familie* - -

liebfrauen-
kirche*

+ +

5.5 Beoordeling van de ontwerpen

124  Hahn 2007 (zie noot 103), p. 164.

TABElX Gegevens afsluitplaat en persoonlijke zaken
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Om de ontwerpen een waardeoordeel toe te kennen, is het belangrijk de context mee te nemen. Zo kan 
een ontwerp op zichzelfstaand goed zijn, wanneer men echter de relatie met de kerk bekijkt, kan het 
tegengestelde het geval zijn. naast de vormgeving, moet een ontwerp natuurlijk ook goed functioneren. 
Bij een urnenkerk is het daarnaast nog belangrijk dat de christelijke uitgangspunten, de herrijzenis en 
de gemeenschap van de heiligen, in het ontwerp tot uiting komen. Het beste is het natuurlijk wanneer al 
deze componenten in een ontwerp terugkomen en tegelijkertijd een samenhangend geheel vormen. Dit 
proberen ontwerpers meestal te bereiken door een uitgangspunt te nemen, dat als een raamwerk voor 
het ontwerp is en zo een structurerend element vormt.
in deze beoordeling zal niet over ieder detail een oordeel geveld worden, het gaat hier om het 
samenhangende geheel, in de vorige paragrafen kwamen de punten los aan bod. Het ontwerp van Zwo+ 
voor de Auferstehungskirche Hl. Kreuz in Mülheim an der Ruhr is het meest samenhangende ontwerp. 
Hier is een concept gekozen, de lebensband, waar zowel de architectuur als het afscheidsritueel aan 
te koppelen zijn. Ook komen hierin de christelijke uitgangspunten terug en is er een sterke relatie met 
de kerk als ruimte aanwezig. Daar waar het ontwerp voor de Auferstehungskirche niet erg innovatief 
genoemd kan worden, is dit wel van toepassing op het ontwerp in de liebfrauenkirche. Dit is het enige 
ontwerp dat zowel een sterk ontwerp is als urnenkerk, maar waar de ontwerper tegelijkertijd probeert 
de typologie van de urnenkerk naar een nieuw niveau te tillen. 
Een ontwerp dat net als de Auferstehungskirche een sterk geheel vormt, is de Heilige Familie. Vooral de 
manier waarop de urnenkerk en de urnenwanden op elkaar reageren is heel sterk. Eveneens worden 
hierin duidelijk de christelijke waarden verbeeld. in St. Konrad bleken vooral de conceptuele omzettingen 
en de uitgangspunten bij dit ontwerp niet zo sterk. De architectonische omzetting is echter wel goed 
gelukt, vooral het samenspel met de oorspronkelijke kerk is erg mooi. Ook functioneel werkt dit ontwerp 
goed. Wat opvalt is dat ontwerpen van na de Tweede Wereldoorlog (St. Konrad, Auferstehungskirche 
Hl. Kreuz en de Heilige Familie) zowel ruimtelijk als in de gebruikte materialen een grotere samenhang 
tussen oud en nieuw uitstralen. Deze kerken hebben een andere vorm dan de overige kerken, wat een 
andere ruimtelijkheid en ervaring met zich meebrengt. Het lijkt alsof architecten beter met gebouwen om 
kunnen gaan die een modernere vormentaal en minder kerkelijk karakter uitstralen.
De bekendste urnenkerk, St. Josef, is op een passende manier vormgegeven en hoort ook tot de betere 
ontwerpen. De stèles die de architect hier introduceerde zijn vervolgens in de Allerheiligenkirche, St. 
Elisabeth en St. Pauli overgenomen. Daar waar in St. Josef echter nog gedeeltelijk samenspel tussen kerk 
en stèle aanwezig was, straalden de overige ontwerpen dit niet uit. De stèles vormen geen eenheid met 
de kerk, zowel ruimtelijk als functioneel, en doen geen uitspraken over achterliggende ideeën. Ook het 
toevallige karakter zorgt ervoor dat deze ontwerpen de minst sterke zijn.
Het enige ontwerp wat nog niet ter sprake kwam, is dat van de Hl. Herz Jesukirche. Met dit ontwerp is 
niks mis, maar het voegt ook niet werkelijk iets toe aan de typologie van de urnenkerk. Bij dit ontwerp 
is het vooral de bijsmaak van het niet-uitgevoerde ontwerp voor deze kerk van Klodwig & Partner dat 
de waardering voor deze kerk omlaag haalt. Had men het andere ontwerp uitgevoerd, dan was er net 
als in de liebfrauenkirche sprake van een innovatief ontwerp, waarin de urnenkerk als type zich verder 
ontwikkeld.
Over het algemeen zou men kunnen zeggen dat er in de ontwerpen, waar goed over het thema urnenkerk 
nagedacht is, ook een samenhangend en duidelijk ontwerp ontstaan is. Wanneer er meerdere concepten 
aanwezig zijn, is er minder samenhang in het ontwerp. Al met al kan men echter stellen dat in het 
zevenjarige bestaan van de urnenkerken in Duitsland, de typologie zich al ontwikkeld heeft, maar de 
echte innovatieve veranderingen nog in de kinderschoenen staan.
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Een groot gedeelte van onze jaartelling, kwam het begraven in kerken veel voor en was het zelfs het 
hoogste privilege dat men kon bereiken. Met de opkomst van de urnenkerken begin eenentwintigste 
eeuw, werd er op een nieuwe manier uiting gegeven aan het opnemen van de doden in een kerkgebouw. 
Ondanks dat er vaak een verbinding tussen beide gelegd wordt, alsof de urnenkerken een voortzetting 
zijn van de oude traditie, zijn deze qua ruimtelijkheid juist heel verschillend. Wel zijn de achterliggende 
christelijke opvattingen, het geloof in de herrijzenis en de gemeenschap van doden en levenden, nog 
steeds een leidraad in de huidige urnenkerken. 
Daar waar de overledenen in de grond onder de kerk begraven werden om vervolgens afgedekt te 
worden met een stenen grafplaat, is bij alle uitgevoerde ontwerpen juist het tegenovergestelde van 
betrekking. De urnen worden bovengronds bijgezet in stèles, wanden of bodemelementen en pas na 
de rusttijd komt de as in aanraking met de bodem. Wat weer aansluit bij de christelijke opvatting. 
Ook de praalgraven in kerken staan in geen verhouding met de urnendragende elementen, welke veel 
minder overdaad bevatten. Veel sterker is de ruimtelijke relatie met de vroege crematoria in Duitsland, 
die rond 1900 ontstonden. Zowel de gebruikte urnendragende elementen als de ruimtelijkheid in de 
urnenhallen komen sterk overeen met de huidige urnenkerken. Zelfs de ruimtelijke relatie met de Romeinse 
columbaria is sterker, dan die met de graven in kerken. De urnenkamers en de afsluitplaten kan men in 
de materiaalkeuze wel in verbinding met traditionele natuurstenen grafstenen zien. Dit materiaal komt 
veelal terug in de urnenkerken en bevat hier eveneens graveringen van de levensdata. 
Doordat de urnenkerken zo sterk op de vroegere vormen van urnenbijzetting lijken, krijgt men de indruk 
dat er niet altijd even goed nagedacht is over de ontwerpen. Problemen die men vroeger al had met de 
urnenbijzettingsvormen, zoals het benauwende karaker en weinig plek voor bloemen, zijn in de meeste 
ontwerpen niet opgelost. Pas in latere ontwerpen, waar men nieuwe vormen uitprobeert, krijgt men de 
indruk dat de urnenbijzetting zelf zowel in methode als vormentaal als materiaal verder ontwikkeld 
wordt.
Uit de analyse blijkt dat ontwerpers tot heden vooral op een conventionele manier te werk gingen. 
Ook is er tussen een aantal ontwerpen een sterke overeenkomst te zien, wat duidt op een soort van 
‘kopieergedrag’, dit ziet men onder andere terug bij de stèleontwerpen. Als een bepaald type 
urnenbijzetting goed werkt, dan is dit herhaaldelijk gebruiken niet zozeer bezwaarlijk als wanneer deze 
vorm, zoals bij de stèles niet geheel voldoet. Belangrijk is dat ontwerpers echter steeds blijven nadenken 
en de koppeling naar de ruimte, de functie en de christelijke uitgangspunten maken. Hier is bij de stèles 
nauwelijks sprake van, men kan dit type echter ontwikkelen aan de hand van deze uitgangspunten en zo 
toekomstige ontwerpen sterk verbeteren. Het materiaalgebruik in de ontwerpen is ook nog behoudend en 
de nadruk ligt, zoals vermeld, op natuursteen. in de recentere ontwerpen ziet men echter dat ontwerpers 
ook andere materialen gebruiken, zoals metaal en glas.
in recentere ontwerpen, zowel uitgevoerde als niet-uitgevoerde, ziet men dat ontwerpers op zoek gaan 
naar innovatieve vormen die uiting geven aan de urnenbijzetting. niet alleen in de vorm en het materiaal, 
ook in de werking en plek van de as. Een voorbeeld hiervan zijn de twee winnenden ontwerpen van 
de prijsvraaguitschrijving voor de liebfrauenkirche in Dortmund; Volker Staab en lutzenberger + 
lutzenberger en Ritter Jockisch. Het eerste ontwerp is uitgevoerd en besproken in de analyse, het tweede 
is niet uitgevoerd en is op afbeelding 90 te zien. Wat ook als positief gezien kan worden, is dat er steeds 
nieuwe ontwerpers komen die zich bezighouden met dit onderwerp. Dit stimuleert de komst van nieuwe 
ideeën die uit een frisse blik en omgang met het thema ontstaan.
Bovenstaande schetst de typologie van de urnenkerken, waarbij men in het beginstadium de directe 
koppeling naar oude vormen van urnenbijzetting zocht. De recentere ontwerpen laten zien dat het 
beginstadium voorbij is en er een ontwikkeling naar een nieuwe vormentaal en methode bezig is. Dit 
speelt niet alleen op architectonisch niveau, dezelfde ontwikkeling is te zien op theologisch gebied 
waar ook nieuwe opvattingen omtrent de urnenkerken ontstaan. De toename van het aantal crematies 
en leegstaande kerken, de populariteit van de urnenkerken en de huidige typologische ontwikkeling 

conclusie
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scheppen een positief beeld voor de toekomst. Zolang ontwerpers en betrokkenen eerdere ontwerpen en 
hun eigen ontwerpstappen blijven ondervragen en kritisch waarderen zal de typologie van de urnenkerk 
zich op een positieve manier ontwikkelen. Belangrijk om in het achterhoofd te houden, is dat er geen 
bepaalde formule is; idere kerk is anders en vraagt om een individuele aanpak gecombineerd met de 
theologische uitgangspunten.
Voor toekomstige onderzoeken in deze richting is het interessant te kijken naar de internationale context; 
komen urnenkerken ook buiten Duitsland voor? Zo kan men bepalen of de Duitse urnenkerken deel 
uitmaken van een internationale ontwikkeling, of juist op zichzelf staan. Ook zou men de uitgangspunten 
en de vormgeving kunnen vergelijken. Op kleiner niveau is het interessant om te onderzoeken, waarom er 
juist in nordrhein-Westfalen een agglomeratie van urnenkerken aanwezig is.

AFB.90 Het niet-uitgevoerde ontwerp van lutzenberger + lutzenberger en Ritter Jockisch voor de liebfrauenkirche in Dortmund.
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Hoffnungskirche, Rheindorf (juni 2008) eerste keer in evangelische kerk
< http://www.hoffnungskirche-rheindorf.de/cgi-bin/cmsshow.exe?mode=start&groesse=&B_
iD=20&rub=29&iD=352&start=b&job_iD= > 

Auferstehungskirche Heilig Kreuz, Mühlheim an der Ruhr (februari 2009)
< http://www.urnenkirche.de/ > 

St. Elisabeth, Mönchengladbach (2009)
< http://www.grabeskirche-moenchengladbach.de/ >

St. Paulikirche, Soest (2009) evangelische kerk
< http://www.kolumbarium-soest.de/index.php?article_id=1 >

Heiligster Herz Jesu Kirche, Hannover (februari 2010)
< http://www.kolumbarium-hannover.de/Home.95.0.html >

liebfrauenkirche, Dortmund (in voorbereiding november 2010)
< http://www.propsteikirche-dortmund.de/propsteikirche/index.phtml?ber_id=196&administration=sr
nquqls35al4kmrfi8jv7vsh4 >

namen-Jesu-Kirche, Bonn (in voorbereiding)
< http://www.stiftungnamenjesukirche.de/was-wir-vorhaben/kolumbarium/ >



89

bijlage	2	tabellen


