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Die rol past bij hen, want zo stelt theoloog 
Tim Gorringe: ‘Herinnering en traditie én 
zorg voor schoonheid zijn doelstellingen van 
de kerkelijke gemeenschap, waarmee zij bij-
draagt aan de seculiere wereld.’ (Gorringe, 
2007) Maar het eigenaarschap betekent 
ook instandhoudingsplicht. Transformatie 
van het gebouw of afstoting ervan kan op 
problemen stuiten. De werkgroep Kerkge-

Regelmatig worden wij geconfronteerd met 
cijfers over onze seculariserende samen-
leving, waarbij de terugloop in kerkelijke 
betrokkenheid opvallend is. Dat zou ook 
betekenen dat er veel té veel kerkgebou-
wen zijn. De Anglicaanse kerk schreef er 
een boeiend rapport over, met aandacht 
voor de historische én sacrale betekenis 
van een kerkgebouw (Report, 2015). Het 

rapport geeft aan dat de Anglicaanse kerk 
verantwoordelijk is voor ongeveer 45% van 
alle gebouwen op de Engelse monumenten-
lijst. Maar de kerk is geen erfgoedorganisa-
tie en veel van die gebouwen zijn inderdaad 
overbodig. Daar wringt dus iets. 

Kerkelijke gemeenten worden aangespro-
ken op hun rol als monumenteneigenaar. 

Het kerkgebouw als religieus erfgoed: 

monument of mysterie?
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Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem, een middeleeuwse stadskerk Garnizoenskerk in Ravenstein – kerk in gotische stijl in 1641 ge-

bouwd voor het Staatse garnizoen in de vesting Ravenstein
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gebouw gewijd. Dit betekent dat niet elke 
herbestemming mogelijk is en dat een kerk-
gebouw moet worden ontwijd alvorens te 
kunnen worden herbestemd, verkocht of 
gesloopt. Maar ook voor protestanten geldt, 
dat zij natuurlijk een voorkeur hebben voor 
een passende herbestemming: liever geen 
dancing, hoewel ook de liturgie volgens de 
Psalmen een dansfeest is.

‘In een of ander huis’
In het project NATRE wordt religieus (onroe-
rend) erfgoed als een bijzondere categorie 
beschouwd, naast industrieel, militair en 
ander erfgoed. Maar de term kreeg in dat 
project een beladen betekenis. Méér dan 
met erfgoed is het kerkgebouw geassoci-
eerd met religie, zingeving, beleving en spi-
ritualiteit. Maar bedacht moet worden dat 
het monumentale kerkgebouw van oudsher 

gebouw als christelijk en historisch erfgoed. 
In het Anglicaanse rapport wordt de sacrale 
betekenis verstaan vanuit de samenhan-
gende begrippen sacrament en symbool. 
Het kerkgebouw is symbool voor het mys-
terie van het christelijk geloof. Die symbo-
liek vindt zijn oorsprong in het sacrament 
van de verkondiging van de komst van het 
Koninkrijk.

In Nederland bestaan verschillende inter-
pretaties van de sacrale betekenis van 
een kerkgebouw. Protestanten hebben 
moeite met de term sacraal. Een kerk is 
een gebouw dat functioneert voor de gods-
dienstoefening. Daarom is er een bepaalde 
liturgische inrichting voor de sacramenten 
van prediking, doop en avondmaal. Maar in 
principe kan in elk gebouw worden gekerkt. 
Voor de Rooms-katholieke kerk is een kerk-

bouwen in voortgezet religieus gebruik van 
de Nationale Agenda Toekomst Religieus 
Erfgoed (NATRE), een project georganiseerd 
door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in 
2015-2016, stelt: ‘De kerkgenootschappen 
verkeren in de unieke positie dat zij zowel 
de grootste monumentenportefeuille (bezit) 
als de eigenaar wordt van de grootste leeg-
standsportefeuille van monumenten en 
gezichtsbepalende gebouwen (…).’ Echter: 
‘Van de kerken kan geen plaatsvervangende 
monumentenzorg worden verwacht om een 
kerkgebouw in stand te houden, welke aan 
de eredienst onttrokken is, omwille van de 
cultuurhistorische of monumentale waarde 
ervan.’

Kerkgenootschappen moeten betekenis 
geven aan de sacrale én monumentale 
betekenis van hun kerkgebouw, aan hun 

De 17de eeuwse Oostkerk in Middelburg met achtvormig grondplan Waalse Kerk te Maastricht in een sobere barokke stijl, omstreeks 1730
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het functionalisme zien. Er wordt afstand 
gedaan van de traditionele vormentaal. 
Dat er toen zoveel kerken zijn gebouwd, is 
een bekend verhaal: iedere wijk zijn eigen 
kerkgebouw, Rooms-katholiek, Nederlands 
Hervormd, Gereformeerd. Maar deze wijk-
gedachte was overigens overwegend een 
seculier model: bevorderen van stedelijke 
gemeenschap binnen buurten en wijken. 
En het was ook nu de overheid die kerk-
bouw stimuleerde om een wijk compleet te 
maken.

Vijf-kerken-plan
De huidige problematiek van het kerkge-
bouw, en de historische en monumentale rol 
ervan, is niet van de laatste jaren. In 1988 
verscheen een interessant verslag van het 
symposium naar aanleiding van het Utrechtse 
Vijf-kerken-plan voor herbestemming van de 

sche kerken dan specifiek christelijk? Naar 
de analyse van Bekaert zijn dit soort gebou-
wen weliswaar het sacrale middelpunt van 
een samenleving, echter: ‘Ik beweer niet 
dat deze ruimten rechtstreeks iets met een 
expliciet godsgeloof te maken hebben. Wel 
zijn ze de schitterende belichaming van een 
verheven bestaansopvatting die haar cen-
trum buiten de menselijke persoon heeft.’ 
(Bekaert, 1967b, p. 21)

Omstreeks 1850 verandert de situatie: 
kerk en overheid worden gescheiden. De 
kerk wordt nu een soort vereniging met 
eigen gebouwen. Maar de bouwstijl van 
die gebouwen is allerminst afwijkend. Ook 
fabrieken, theaters, postkantoren en sta-
tions kennen, zoals kerkgebouwen, een 
neoclassicistische of neogotische stijl. De 
naoorlogse periode laat een toekeer naar 

niet tot een specifieke christelijke vorm- of 
stijltraditie behoort. Architectuurhistoricus 
Geert Bekaert heeft dit duidelijk gemaakt in 
zijn studie In een of ander huis. Het chris-
tendom kent helemaal geen eigen vormtra-
ditie, stelt hij. Het kerkgebouw behoort tot 
de algemene cultuur- en beschavingsge-
schiedenis (Bekaert, 1967a)

Dit uitgangspunt kan worden uitgewerkt 
in een historische typologie. Met de titel 
In een of ander huis duidt Bekaert op de 
eerste christenen, die het brood braken in 
een doodgewoon huis (Handelingen 2: 46). 
Er was geen speciaal kerkgebouw. Toen het 
christendom staatsgodsdienst werd, kwam 
de basiliek als kerkgebouw in zwang. Maar 
die basiliek was van oudsher een seculiere 
vorm, een openbaar gebouw, een markthal. 
In hoeverre zijn de latere romaanse en goti-

Grote Kerk, ’s Hertogenbosch, een kerkgebouw in neoclassicistische 

stijl, 1820

Tempspleinkerk te Heerlen, 1931-32, traditionalisme vermengd met 

een moderner vormentaal
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liteit van het kerkgebouw, die kan worden 
uitgedrukt in termen van een historische 
periode, bouwstijl of genius van een archi-
tect. Kan een dergelijk monumentaal kerk-
gebouw worden behouden door een nieuwe 
bestemming te vinden? Een veel geroemd 
voorbeeld is de Dominicanenkerk in Maas-
tricht. Het gebouw is behouden door van 
het interieur een boekwinkel te maken. 
Maar een monumentaal kerkgebouw is toch 
vooral ruimte en leegte. ‘Interieur en exte-
rieur zijn evenwaardige partners die met 
elkaar een subtiel en toch contrastrijk spel 
spelen’, stelt Bekaert. (1967b, p. 19). J.J. 
Stegeman, predikant van de Grote Kerk van 
Leeuwarden typeert de oude stadskerk als 
‘een groot en nutteloos, maar prachtig mys-
terie. De ruimten staan voor mij voor over-
vloed en ruimte zonder heel direct doel.’ 
Maar de ruimten vertegenwoordigen ook 

leving, stad of dorp en de kerken langs de 
rooilijn: schuilkerken en de latere ‘vereni-
gingsgebouwen’. 

De monumentale kerkgebouwen vragen een 
uitgewerkte typologie. Nemen we Amster-
dam als voorbeeld: Oude en Nieuwe Kerk 
worden omringd door een ring van 17de 
eeuwse kerkgebouwen, die elk een markant 
punt vormen in de stedelijke compositie van 
het grachtenplan. Hun vormgeving is geba-
seerd op geometrische principes volgens 
de architectuurtheoretische ideeën van die 
tijd. Maar de relatie gemeente en gemene-
best blijft in stand: elk van die kerkgebou-
wen is verbonden met een markt. 

Ruimtelijkheid
In de discussie over het religieus erfgoed 
overheerst het idee van de monumenta-

middeleeuwse kerken. Onderwerp is ook dan 
al de overtolligheid van kerkgebouwen, de 
historische, sacrale en seculiere betekenis 
van die gebouwen en hun gebruik en herbe-
stemming. Het symposium is een gemeen-
schappelijke zaak van de kerk, vertegen-
woordigd door de Van der Leeuw-stichting, 
en de Rijksdienst Monumentenzorg. Het 
verschil met nu is, dat de kerkelijke gemeen-
schap dan nog energiek is, uitgaat van eigen 
kracht. Er lijkt niet, zoals nu, sprake van een 
doemscenario, mede ingegeven door al die 
secularisatiestatistieken.

In zijn bijdrage spreekt ds W.G. Overbosch 
(1988) over de kerk als gemeente én geme-
nebest, waarmee hij de dubbele betekenis 
van het kerkgebouw aanduidt, zowel sacraal 
als seculier. Hij maakt een onderscheid tus-
sen de kerken in het midden van samen-

Sint-Janskerk, Gouda: de ruimtelijkheid van het interieur als kenmerk van een kerkgebouw
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lijst), ook heritage by appropriation (zie 
Tweed, Sutherland, 2007). Dit laatste is 
voor kerkgebouwen een belangrijke waarde: 
vitale betrokkenheid, waarbij naast sacraal 
en seculier gebruik, ook het smeden van 
nieuwe organisatievormen door diverse 
actoren, wellicht coöperatief, aandacht 
krijgt. Uitgangspunt zou kunnen zijn: zowel 
kerkgebouw als monumentenlijst is niet  
heilig. 

Kees Doevendans is stedenbouwkundige,  
gepensioneerd hoofddocent TU/e, bestuurs-
lid van de Vereniging Beheerders Monu-
mentale Kerkgebouwen (www.vbmk.nl) en 
lid van de commissie Kerkgebouwen van 
het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 
(www.cioweb.nl). 
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gebouwen hebben zogenaamde externali-
teiten, eigenschappen waar andere groepen 
van profiteren, maar waar die groepen niet 
voor betalen. Hier ligt een belangrijke juri-
dische vraag. Zonder ze direct af te wijzen, 
moeten dergelijke claims van zogenaamde 
free riders op hun rechtmatigheid worden 
onderzocht. Dat kan door een stakeholders-
analyse, waarvoor methodieken moeten 
worden ontwikkeld. In dit proces spelen erf-
goedinstanties een cruciale rol. Bepaalde 
externaliteiten hoeven niet exclusief aan 
een kerkgebouw te worden gekoppeld. 
De betekenis als landmark bijvoorbeeld is 
onderdeel van een geography of big things 
(Jacobs, 2006), die door een ander plaats-
vervangend grootschalig object kan worden 
overgenomen.

Het is een taak voor gemeentelijke overhe-
den om kerkenvisies op te stellen. Welke 
betekenis en functie hebben kerkgebouwen 
of kunnen zij in de toekomst hebben, hoe 
vormen zij onderdeel van het landschap of 
de stedelijke morfologie? Er kan vervolgens 
een toekomstplan worden geschetst, waar-
bij behoud een uitgangspunt kan zijn, maar 
niet heilig is. Aan de andere kant moeten de 
kerkelijke gemeenten een eigen plan opstel-
len. Te denken valt aan een zogenaamd 
liturgisch plan, waarin zowel de sacrale 
als seculiere rol van hun gebouwen wordt 
beschreven. Liturgie is immers een breed 
begrip, dat naast de dienst als onderdeel 
van de godsdienstoefening van oudsher ook 
publieke dienstverlening omvat, kortom: 
meervoudig gebruik. Een dergelijk plan kan 
een tegenhanger van de gemeentelijke ker-
kenvisie vormen, maar daarmee ook over-
lappen. 

In het project NATRE ontbrak de inbreng van 
disciplines als theologie, architectuur en 
stedenbouw. Het was een zwevend debat 
over religieus erfgoed. Maar kerkgebouwen 
zijn toch eerst en vooral vastgoed. En een 
vakwetenschappelijk debat is nodig. Daar-
toe behoort ook de modernisering van de 
monumentenzorg. Niet alleen heritage by 
designation (= de officiële monumenten-

geschiedenis: ‘De grote ruimte geeft er blijk 
van dat er generaties lang geleefd is. (…) 
Dat we het leven hebben gekregen en dat 
we niet de eersten zijn’ (Stegeman, 2016). 
Jammer als er voor het betreden van die 
ruimten entreegeld moet worden betaald.

Uitgangspunten
Het aantal kerkgebouwen is te groot. Er 
moet gesaneerd worden. De term seculari-
satie wordt vaak als sociologische oorzaak 
van het probleem aangeduid: terugval van 
aantal kerkleden. Maar deze verklaring doet 
geen recht aan het kerkgebouw in zowel 
de kerkelijke als seculiere betekenis: het 
kerkgebouw als onderdeel van de algemene 
beschavingsgeschiedenis. Beter is de term 
secularisatie naar zijn oorspronkelijke zin 
te gebruiken: overdracht van betekenis en 
eigendom uit de kerkelijke naar de wereld-
lijke sfeer. Hoe realiseren we dat?

Niet elk kerkgebouw kan worden beschouwd 
als apart erfgoedobject dat behouden moet 
worden omdat het nu eenmaal een offici-
eel monument is. Een bouwstijl kan ook 
worden vertegenwoordigd door andere dan 
kerkgebouwen. Kerkgebouwen zijn onder-
deel van een verzameling gebouwen uit een 
bepaalde periode of met een bepaalde stijl.
Met name de monumentale kerkgebou-
wen lenen zich door hun ruimtelijkheid 
voor allerlei andere dan kerkelijke activitei-
ten.  Meervoudig gebruik is een belangrijke 
optie voor instandhouding. Dat gebruik kan 
samengaan met het sacrale gebruik van 
een kerkgebouw. 

Aan kerkgebouwen worden vele waarden 
toegekend die hun behoud moeten recht-
vaardigen. Kerken zijn landmarks of visu-
eel eigendom van de samenleving. Door 
de kerkgenootschappen worden deze 
claims vaak als beletsel ervaren om voor 
hun gebouw plannen te maken, eventueel 
van de hand te doen. Aan de andere kant 
passen de claims bij de betekenis van een 
kerkgebouw als algemeen cultuurverschijn-
sel. De uitgangspunten verbergen het idee 
van kerkgebouwen als common good. Kerk-




