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‘De overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van (religieus-) cultureel erfgoed.’
(Passage uit het coalitieakkoord ‘Samen werken, samen leven’ tussen CDA, PvdA en ChristenUnie, 2007)

Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed

Epiloog

Het is 2020. Twaalf jaar nadat in 2008 het Jaar voor het
Religieus Erfgoed werd georganiseerd. Het voormalige
stichtingsbestuur van het jaar is in vergadering bijeen en
heeft oud-minister Plasterk uitgenodigd om met hem terug
te blikken op wat er gedurende de afgelopen jaren met het
religieus erfgoed is gebeurd. Alle leden van het bestuur, en
ook de voormalige minister van OCW, verkeren nog in een
goede gezondheid. De balans wordt opgemaakt: Hoe staat
het met het religieus erfgoed? Wat is er gebeurd met alle
kerken, kloosters, kapellen, synagogen, tempels, moskeeën
en met al het (semi)roerend erfgoed, waarvan gevreesd werd
dat ze verloren zouden gaan? Zijn de voorstellen uit het
destijds opgestelde Strategisch Plan voor het Religieus
Erfgoed opgepakt door het toenmalige kabinet Balkenende
IV, de regering van CDA, PvdA en CU? Heeft dat kabinet haar
passage uit de regeringsverklaring over het religieus erfgoed
waargemaakt? Hebben andere partijen iets met de toen
gedane voorstellen gedaan? Leeft het onderwerp religieus
erfgoed in Nederland? Heeft men het thema opgepakt in het
onderwijs, in de ruimtelijke plannen, in het cultuurbeleid, in

de monumentenzorg, en in andere beleidssectoren? Hebben
kerkeigenaren de steun gekregen die nodig was om hun kerk
door te laten functioneren? Wat is gebeurd met kerken en
kloosters die hun religieuze functie hebben verloren? Zijn ze
gesloopt? Hebben ze een andere bestemming gekregen?
Welke bestemming is dat dan? Zijn de roerende religieuze
objecten bewaard gebleven? Zijn ze tentoongesteld in

(religieuze) musea, stedelijke of streekmusea? Zijn er
schatkamers bij gekomen? Bevinden de niet-tentoongestelde
objecten zich in veilige depots? Deze en vele andere vragen
worden gedurende de bijeenkomst aan de orde gesteld. Op
vrijwel alle vragen kan gelukkig antwoord worden gegeven,
dankzij de continuering van het Reliwiki-systeem. Het is
slechts een druk op de knop en het antwoord wordt gegeven.
Wat blijkt? In tegenstelling tot wat werd gedacht in 2008 zijn
minder kerken en kloosters gesloten. Veel kerken hebben
hun religieuze functie weten te behouden, dankzij een
adequate financiële ondersteuning door de overheid (zowel
Rijk, provincies en gemeenten). In sommige gevallen was
het behoud mede het gevolg van het feit dat deze gebouwen
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een nevenfunctie hebben gekregen en daardoor zichzelf
gemakkelijker in stand konden houden. De talrijke
vrijwilligers hebben daartoe bovendien in belangrijke mate
bijgedragen. Zij doen veel voor deze gebouwen gewoon om
niet, waardoor de kosten minder hoog zijn, dan wanneer
daar betaalde krachten voor hadden moeten worden ingezet.
Omdat aldus in een groot aantal kerkgebouwen het
oorspronkelijke gebruik kon worden voortgezet, is de
identiteit van het religieus erfgoed behouden. Toch hebben
de nodige kerken hun religieuze functie verloren. Minder
beschermenswaardige zijn gesloopt, maar andere hebben
een nieuwe ‘waardige’ bestemming gekregen en de
verbouwingen zijn ‘respectvol’ doorgevoerd. Dit alles is

mogelijk geweest doordat alle kerkelijke partijen (synode,
bisdommen, parochies, kerkenraden, enzovoort),
overheidsinstanties (Rijk, provincies en gemeenten) en
particuliere organisaties (restaurerende instellingen,
stadsherstellen, musea, woningcorporaties, enzovoort) alles
hebben gedaan wat binnen hun mogelijkheden lag. Zo zijn
kerkelijke organisaties en overheidspartijen met elkaar rond
de tafel gaan zitten en hebben ze op basis van het
Strategisch Plan een Operationeel Plan opgesteld, dat als
leidraad heeft gefungeerd bij de activiteiten in de jaren ná
2008. Ze zijn periodiek bij elkaar gekomen op een
tussenbalans op te maken. Ze hebben het beleid bijgesteld
en aangescherpt. Door hun gezamenlijk optreden is er
daadwerkelijke verbetering aangebracht in vrijwel alle
beleidsinstrumenten op dit gebied. Er is een nieuwe
instandhoudingregeling gekomen, die gunstiger voor het
religieus erfgoed uitpakt. Provincies en gemeenten hebben
steunregelingen voor het onderhoud van religieus erfgoed in
het leven geroepen. Het Nationaal Fonds voor het Religieus
Erfgoed is zeer succesrijk gebleken. Eenvoudige regelingen
voor plankosten en voor ‘de jas en de plas’ zijn
buitengewoon effectief gebleken. De musea hebben meer
plaats ingeruimd voor het religieus erfgoed.
Wisseltentoonstellingen op dit gebied trekken tienduizenden
bezoekers. Het reli-toerisme heeft een ongekende vlucht
genomen: kerken met schatkamers en vitrines met religieuze
objecten blijken een toeristische trekpleister te zijn. De
jongeren weten beter wat religie is, welke rol religie in de
samenleving speelde en nog steeds speelt. Het religieus
bewustzijn is toegenomen, zij het in veelsoortiger vorm dan
eerder werd gedacht. Gastenkamers in kloosters zijn al
maanden vooraf volgeboekt. Enkele kerken die aan de
eredienst waren onttrokken, worden weer opnieuw voor dit
doel ingericht. Een aantal religieuze gebouwen die geen
toekomst bleken te hebben, en ook religieuze objecten
waarvan de waarde beperkt was, zijn verloren gegaan, maar
daar is in goede onderlinge samenspraak toe besloten.
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Kortom: mede dankzij 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed
heeft er een paradigmawisseling plaatsgevonden in de
benadering van het religieus erfgoed. Was het in 2008 nog in
sterke mate kommer en kwel, nu in 2020 is gebleken dat de
centrale missie van het Strategisch Plan voor het Religieus
Erfgoed daadwerkelijk heeft gewerkt: ‘Men gelooft in de
toekomst van het religieus erfgoed!’ De voorzitter dankt de
aanwezigen voor hun komst en hun inbreng. Hij spreekt een
speciaal woord van dank uit aan oud-minister Plasterk voor
zijn spirituele en krachtdadige manier waarop hij destijds het
Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed heeft gebruikt als
hoeksteen voor zijn beleid ten aanzien van het religieus
erfgoed. Geen andere onderwerpen meer aan de orde zijnde,
wordt de vergadering voor gesloten verklaard.
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1. Wat is er aan de hand?

Religieus erfgoed, wie heeft er na het Jaar van het Religieus
Erfgoed nog niet van gehoord? Maar toch, waar hebben we
het eigenlijk over? Hebben we met een probleem te maken,
of met een uitdaging? Waar bestaat de uitdaging dan uit en
voor wie is het dan een uitdaging? Is het iets dat alleen de
geloofsgemeenschappen zelf aangaat, of ligt er ook een taak
voor de overheid en voor andere organisaties en personen?
Het SPRE probeert helderheid te geven over waar het
eigenlijk om gaat. Is het een ‘nieuw’ vraagstuk, of is het van
alle tijden en van alle plaatsen? Hoe omvangrijk is het
vraagstuk en uit welke dimensies bestaat het? Het SPRE wil
strategieën aandragen om het religieus erfgoed, nu en in de
toekomst, de rol en betekenis te geven die het verdient in
breder maatschappelijk opzicht.
1.1 Waar hebben we het eigenlijk over?
Waar hebben we het eigenlijk over? Over het feit dat naar
verwachting in de komende tien jaar honderden gebouwen
en vele duizenden objecten hun religieuze functie gaan
verliezen? Over de verwachting dat er mogelijk tientallen
kerkgebouwen en kloosters in de komende jaren gesloopt
gaan worden en vele andere een nieuwe bestemming zullen
krijgen? Of hebben we het over de vele religieuze gebouwen
die nu nog prima functioneren, en dit vermoedelijk ook in de
toekomst zullen blijven doen? Hebben we het over religieuze
gebouwen met hun interieurs en religieuze objecten die
vanwege hun monumentale en kunsthistorische betekenis
niet weg te denken zijn uit stad en dorp, of hebben we het
ook over religieus erfgoed van eenvoudig en bescheiden
karakter? Gaat het over een nieuw type vraagstuk of kennen
we het al uit de geschiedenis? Komt het vraagstuk alleen in

Nederland voor, of zien we dit ook in andere landen?
1.2 Van alle tijden en alle plaatsen?
Wie naar de geschiedenis kijkt, weet dat in elke periode
gebouwen zijn opgericht, verbouwd en een andere
bestemming hebben gekregen. Wie naar het verleden kijkt,
weet ook dat gebouwen en objecten door vijanden of door
eigen toedoen zijn vernield, verminkt en aangepast aan
eigentijdse behoeften. Andere gebouwen hebben
plaatsgemaakt voor nieuwe gebouwen die we nu
beschermwaardig achten. Wat is er nog over van de
nalatenschap van de Grieken en Romeinen, van de
Middeleeuwen en Renaissance, van de Nieuwe Tijd en van
het recente verleden? Gebouwd en roerend erfgoed is
verloren gegaan, maar er is desondanks ook veel bewaard
gebleven. De gebouwen die de tand des tijds hebben
doorstaan, vervullen vrijwel allemaal een andere functie dan
die waarvoor ze destijds waren bedoeld. Voor sommige
gebouwen maakt dat niet zo veel uit, maar voor andere kan
dit als ongelukkig worden bestempeld. Religieuze gebouwen
hebben door omstandigheden vaak ook een andere
bestemming gekregen. Antieke tempels zijn veranderd in
bezienswaardige ruïnes. Kerken en kloosters hebben soms
voor allerlei doeleinden gediend: vluchtplaats,
gerechtsgebouw, gevangenis, museum, atelier of
bijvoorbeeld opslagplaats. Wat voor gebouwen geldt, gaat
ook op voor objecten, ook deze zijn verloren gegaan, zijn
vernield, versmolten of zijn voor een nieuw doel gebruikt.
Nieuwe tijden vragen om een bezinning over de vraag wat te
doen met de erfenis uit het verleden. Dit is vooral van belang
in situaties waar in een (zeer) korte periode erg veel cultureel
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erfgoed verloren dreigt te gaan. Kunnen we lessen trekken
uit de manier waarop we in het verleden met dit vraagstuk
zijn omgegaan?
1.3 Behoud en verlies van alle tijden en plaatsen
In ieder geval weten we nu dat het verdwijnen (om welke
reden dan ook) van bijvoorbeeld tempels, kerken,
synagogen, kloosters, kastelen, buitenplaatsen en ook allerlei
(kunst)objecten betreurd wordt. Iedereen beseft dat niet alles
behouden kan blijven, maar iedereen weet ook dat afbraak
van gebouwen (individueel en collectief) leed kan
berokkenen en dat achteraf initiatieven worden genomen om
wat verloren is gegaan, weer opnieuw op te bouwen. De
voorwerpen en objecten die vroeger in gebouwen waren
ondergebracht, zijn door het verdwijnen van het gebouw, of
door het voor een ander doel te gebruiken, in musea
ondergebracht, zijn naar andere landen vertrokken of zijn
zomaar vernield of verloren gegaan. Wat bewaard is, kunnen
we soms nog op de oorspronkelijke locatie zien, maar vaak
moeten we ervoor naar musea of naar particuliere collecties.
Helaas is veel verloren gegaan doordat men er de waarde
niet of te laat van inzag, of doordat het handelswaar werd,
versmolten is of op een andere manier is verdwenen.
1.4 Neven- en herbestemming van alle tijden en alle plaatsen
Er is niet alleen sprake van behoud en verdwijnen van
gebouwen, maar er hebben ook altijd en overal neven- en
herbestemmingen van gebouwen plaatsgevonden. Vrijwel elk
gebouw van enige ouderdom heeft een
bestemmingswisseling meegemaakt. Dat geldt voor grote en
voor kleine gebouwen, voor monumenten en nietmonumenten, voor gebouwen in de stad, in dorpen en op
het platteland. Wat voor gebouwen in het algemeen geldt,
gaat ook op voor kerken, kapellen, kloosters en andere
religieuze gebouwen. Ook deze hebben vaak neven- en
herbestemmingen gekend. Tijdens de Reformatie zijn
katholieke kerken herbestemd tot protestantse kerk, zoals

bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk te Amsterdam en de Sint
Stevenskerk te Nijmegen. Soms was herbestemming het
gevolg van een drastische overheidsmaatregel, zoals in de
Franse Tijd toen religieuze gebouwen genaast werden en
voor andere doeleinden werden gebruikt. Maar het was ook
wel het gevolg van geleidelijke processen waardoor de
religieuze functie langzaam aan het gebouw ontviel. Van
sommige kerken, kapellen en kloosters weten we zelfs al
bijna niet meer dat ze ooit een religieuze functie hebben
gehad, zoals de Maagdkerk te Bergen op Zoom, de
Dominikanenkerk te Maastricht, de Leonarduskerk te
Helmond, de Mariënburgkapel te Nijmegen en bijvoorbeeld
de Broederenkerk in Zutphen. Wat voor Nederland geldt,
gaat ook op voor het buitenland. De Hagia Sophia in
Istanbul is een voormalige kathedraal die een bestemming
tot moskee kreeg en nu museum is. De Mezquita in Córdoba
is omgedoopt van moskee tot katholieke kerk. Het Panthéon
in Parijs heeft nooit de bedoelde religieuze functie gehad,
maar is uiteindelijk een mausoleum geworden. De Frères
Minieurs kloosterkerk in Luik is tegenwoordig een museum
voor Waalse geschiedenis. We moeten daarbij niet vergeten
dat neven- of herbestemming nog al eens moeilijk
acceptabel (of zelfs onaanvaardbaar) is voor gelovigen en
voor kerkelijke organisaties.
1.5 Verwachting?
In Nederland zullen de komende tien jaar gemiddeld elke
week minstens twee kerkgebouwen hun religieuze functie
verliezen. Een aantal ervan zal onder de slopershamer
terecht komen, andere zullen een nieuwe bestemming
krijgen, al dan niet in het verlengde van de oorspronkelijke
bestemming. Voorts zullen duizenden (kunst)objecten uit
die kerken ‘vrijkomen’. Ook zullen de meeste kloosters hun
deuren sluiten en mogelijk een andere bestemming krijgen.
Interieurs en roerend goed uit kerken en kloosters zullen
eveneens ‘vrijkomen’. Is dit onafwendbaar, of kunnen we er
iets aan doen? Het religieus erfgoed vormt een wezenlijk
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bestanddeel van onze cultuur. Een maatschappij die zichzelf
serieus neemt, moet een strategie ontwikkelen voor de
toekomst van dit gebouwd en roerend religieus erfgoed. Dit
plan is bedoeld om bij te dragen aan de discussie over een
toekomstgerichte strategie voor een vitaal religieus erfgoed.

Enkele beelden ter illustratie

1.6 Het bijzondere van het gewone
Het lijkt allemaal zo gewoon, zo voor de hand liggend. We
lopen, fietsen of rijden door stad, dorp en land, terwijl we
niet of nauwelijks in de gaten hebben dat we worden
omringd door vele eeuwen geschiedenis. Kijk naar de kerken,
kapellen, kloosters, synagogen, tempels, veldkapellen en
veldkruisen en men beseft hoe belangrijk dit zogeheten
religieus erfgoed voor ons is. Bent u niet overtuigd, laten we
dan een duivels gedachte-experiment doen. Denk aan de
plaats waar u woont, denk aan alle gebouwen, die
rechtstreeks of indirect met religie te maken hebben. U heeft
enige tijd nodig want dat zijn er zeer veel. Vergeet daarbij
niet om ook te denken aan alles wat zich in die gebouwen
aan religieuze objecten bevindt. Hou alles vast in het
geheugen. En dan nu het experiment. Haal uit de plaats waar
u woont alle gebouwen en objecten weg die met religie te
maken hebben: uit de stads- of dorpsplattegrond en uit het
stads- of dorpssilhouet en kijk naar hoe uw stad of dorp er
dan uit ziet. Beelden overtuigen U ervan, sterker dan welke
tekst ook, hoe belangrijk het gebouwd en roerend religieus
erfgoed voor onze samenleving is. We tonen u enkele
beelden van plaatsen waar we dit gedachte-experiment
hebben doorgevoerd. Herkent u plaatsen als Maastricht,
Leiden, Utrecht en bijvoorbeeld Hattem. Waarschijnlijk niet.
Politiek en bestuur zijn niet alleen met prentjes te
overtuigen, daarvoor zijn andere argumenten nodig. Lees
verder en laat u overtuigen van de rijkdom aan religieus
erfgoed, de zorg die we eraan besteden, de bedreigingen die
er zijn, maar ook de kansen die er liggen om aan het
religieus erfgoed toekomst te geven.
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2. 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus
Erfgoed. Het Bestuur van de ‘Stichting 2008 Jaar van het
Religieus Erfgoed’ heeft een reeks activiteiten georganiseerd
om te wijzen op het rijke religieuze erfgoed en de intense
manier waarop partijen proberen dit in stand te houden,
maar ook om aandacht te vragen voor de vraagstukken die
zich voordoen bij de legitieme pogingen dit erfgoed een
vitale toekomst te geven. Wat waren de achtergronden van
het initiatief om een jaar speciaal aan het religieus erfgoed te
wijden? Welke doelstellingen had men voor ogen? Welke
activiteiten hebben plaatsgevonden? Wat mag men
verwachten van een Strategisch Plan voor het Religieus
Erfgoed?
2.1 Achtergronden Jaar van het Religieus Erfgoed
De geschiedenis van de westerse cultuur is in sterke mate
bepaald door religie. Religieuze stromingen hebben een
belangrijke rol gespeeld en doen dat nog steeds, al is de
wijze waarop sterk veranderd. Ze zijn in sterke mate
bepalend geweest voor de zingeving van het bestaan. Daarbij
gaat het niet alleen om de geloofsleer als zodanig, maar ook
om wat aan cultuurgoederen is geproduceerd, zowel in
roerende, als in gebouwde zin. Steden en platteland dragen
dan ook de materiële tekenen van de godsdienstuitoefening.
Concreet komt dit tot uitdrukking in gebouwen, zoals kerken,
kapellen, gebedshuizen, pastorieën, scholen, kloosters,
abdijen, synagogen, tempels en moskeeën. Het gaat daarbij
niet alleen om het exterieur van deze gebouwen, maar ook
om alles wat zich daarbinnen bevindt. Dat betreft alles wat er
direct mee verbonden is, zoals altaren, retabels, kerkbanken,
kerkhekken, kloosterbanken, kruiswegstaties, orgels,

doopvonten, preekstoelen, rituele baden, gebedsnissen,
grafstenen, glas-in-loodramen en dergelijke. Maar ook de
roerende objecten in de vorm van Bijbels, psalmboeken,
kruisbeelden, schilderijen, heiligenbeelden, kandelaren,
monstransen, patenen, kelken, liturgische gewaden,
reliekschrijnen, Torarollen, jatjes, enzovoort. Als gevolg van
de ontkerkelijking en de secularisatie in de afgelopen
decennia is het functioneren van kerkgemeenschappen en
het gebruik en het in standhouden van hun erfgoed onder
druk komen te staan. De terugloop van het aantal belijdende
kerkleden heeft ertoe geleid dat een steeds geringer aantal
mensen moet opkomen voor het in standhouden van het
gebouwd en roerend erfgoed. De vergrijzing van
kloosterlingen, gekoppeld aan een geringe aanwas van
nieuwe kloosterlingen, leidt tot leegstand van kloosters.
Gedurende de afgelopen decennia zijn heel wat religieuze
gebouwen verloren gegaan: ze zijn gesloopt of ze zijn
ingrijpend omgebouwd voor andere doeleinden. In een
aantal gevallen zijn ze relatief ongeschonden bewaard
gebleven, maar hebben wel een andere bestemming
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gekregen. In weer andere gevallen is het mogelijk gebleken
aan de eredienst andere functies te koppelen, waardoor de
gebouwen gespaard zijn, zowel wat betreft het exterieur, als
het interieur. In de jaren zestig van de vorige eeuw is deze
problematiek ook al aan de orde geweest. Toen bleek dat de
kerkelijke organisaties moeite hadden het behoud en beheer
van hun museale collecties te financieren, heeft de overheid
het beheer overgenomen. In het in 1979 geopende Museum
Catharijneconvent worden de verzamelingen van het
Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, het Bisschoppelijk
Museum Haarlem, het Oud-Katholiek Museum en de
Stichting Protestants Kerkelijk Kunstbezit professioneel
beheerd. Het ministerie van OCW financiert het Museum
Catharijneconvent. Sinds de opening heeft het museum vele
duizenden objecten van kunst en cultuur opgenomen. In
totaal telt de collectie circa 68.000 voorwerpen. Naar
schatting beheren de overige musea voor christelijke kunst
en cultuur ook nog circa 20.000 objecten. Het besef is
gegroeid dat het religieus erfgoed in een kritische fase is
beland. De verwachting is dat gedurende de komende jaren
een groot aantal religieuze gebouwen leeg komt te staan. Er
wordt gesproken van ruim duizend kerken die binnen nu en
tien jaar aan de eredienst worden onttrokken. De vraag
dringt zich op wat te doen: de kerk trachten te behouden
voor de eredienst? De kerk leeg laten staan en wachten op
betere tijden? Het zoeken naar geschikte

nevenbestemmingen? Het herbestemmen van het gebouw of
eventueel het slopen ervan? Deze vragen gelden behalve
voor het gebouwd erfgoed, ook voor het (semi)roerend
religieus erfgoed. Wat gaat er gebeuren met de vele objecten
die zich in de bedreigde religieuze gebouwen bevinden? In
globale zin zijn we op de hoogte van de ontwikkelingen die
plaatsvinden, welke bedreigingen daarvan uitgaan en ook
welke kansen er zijn, maar in detail zijn we onvoldoende
geïnformeerd om tot een goede diagnostiek te komen, laat
staan tot een goede oplossing te komen. Wat zich nu nog
vaak als een incident aandient (en ook incidenteel wordt
aangepakt), vraagt om een structurele verkenning en aanpak.
Een Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed (SPRE) is
noodzakelijk. Zo’n plan dient helderheid te verschaffen over
de diagnostiek, de oplossingsrichtingen en de te
ondernemen acties.
2.2 Doelstellingen Jaar van het Religieus Erfgoed
Het Jaar van het Religieus Erfgoed probeert deze
problematiek onder de aandacht van iedereen te brengen,
maar in het bijzonder onder de aandacht van partijen die
daarbij een belangrijke rol spelen: kerkelijke organisaties
(kerkgenootschappen, bisdommen, dekenaten, kerkbesturen,
kloosterorden, congregaties, rabbinaten, moskeeën en
dergelijke), maatschappelijke groeperingen
(woningcorporaties, verenigingen, onderwijsinstellingen
enzovoort) en de overheid op de verschillende niveaus (rijk,
provincie, gemeente, deelgemeente). Het is tegen deze
achtergrond dat de volgende doelstellingen voor het Jaar
voor het Religieus Erfgoed zijn geformuleerd:
• Het onder de aandacht brengen van feiten en cijfers over
de omvang, diversiteit, schoonheid en belang van het
religieus erfgoed.
• Het plaatsen van de problematiek op de maatschappelijke
agenda, opdat de burger weet heeft van en betrokken
raakt bij de toekomst van het religieus erfgoed. Mensen
moeten gevoel krijgen voor de culturele waarden die
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•

•

verbonden zijn met dit erfgoed en ervan doordrongen
zijn dat het alleszins de moeite waard is om dit in stand
te houden.
Het ondersteunen en bevorderen van het (veelal
aanwezige) besef bij religieuze instellingen en bij
eigenaren van religieuze gebouwen dat er een taak ligt op
het gebied van het in standhouden van het religieus
erfgoed. Met andere woorden het plaatsen van het
onderwerp op de institutionele agenda.
Verder is het van belang om ervoor te zorgen dat het
religieus erfgoed een plaats krijgt op de politiekbestuurlijke agenda, dat wil zeggen dat politieke en
bestuurlijke instanties de relevantie en importantie van
deze thematiek onderkennen en bereid zijn om zich voor
de instandhouding ervan in te zetten.

2.3 Landelijke activiteiten Jaar van het Religieus Erfgoed
Gedurende het Jaar van het Religieus Erfgoed hebben talrijke
activiteiten plaatsgehad met als doel het bewust maken van
de urgentie van het vraagstuk, maar ook van de geweldige
kansen die dit erfgoed (ook in de toekomst) heeft. In de
Domkerk te Utrecht werd op 17 januari 2008 het officiële
startschot voor het Jaar van het Religieus Erfgoed gegeven.
De voorzitter van het bestuur mr. Wim Eggenkamp ging
tijdens deze bijeenkomst in op de achtergronden, de opzet
en het programma voor dit jaar. De officiële opening werd

verricht door Prof. mr. Pieter van Vollenhoven die wees op de
noodzaak van het onderkennen van het vraagstuk en het
ontwikkelen van geëigende strategieën om het aan te
pakken. Een en ander werd toegelicht binnen de ambiance
van een intercultureel muziekprogramma dat daar ten
gehore werd gebracht. Gedurende het Jaar heeft een
ongekend groot aantal activiteiten plaatsgevonden op
landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Dit is vooral te danken
geweest aan de talrijke particuliere organisaties en
gepassioneerde vrijwilligers, die zich ten volle daarvoor
hebben ingezet. De activiteiten zijn in een groot aantal
gevallen mogelijk geweest dankzij de (financiële) steun van
Rijk, provincies, gemeenten, bedrijven, fondsen en sponsoren.
Van de zijde van de Stichting is een reeks landelijke
activiteiten opgezet, waaronder:
•

Een inventarisatie van het religieus erfgoed door gebruik te
maken van bestaande kaart- en documentatiebestanden en van
reeds gemaakte inventarisaties; beschrijvingen van objecten en
ensembles mede aan de hand van gegevens van SKKN
(Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland), inventarisatie
Sonneveld, RACM (Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumentenzorg). De actualisatie van de
inventarisatie en beschrijving is verricht volgens de ‘Wikipediamethode’ (www.reliwiki.nl).

•

Nationaal symposium Gebouwd Religieus Erfgoed, Gebouwen
met toekomst, 19 juni 2008, Utrecht.

•

Nationaal symposium Roerend Religieus Erfgoed, 26 juni 2008,
Utrecht.

•

De organisatie van een prijsvraag voor neven- en
herbestemmingen voor religieuze gebouwen: “Erfgoed op eigen
benen. Een prijs van het VSBfonds”, waarbij potentiële
projecten van neven- of herbestemming ondersteund worden
met professioneel advies en in aanmerking kunnen komen voor
een prijs van maximaal euro 100.000,-

•

Nationale symposia over het roerend en het gebouwd religieus
erfgoed.
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•

Regionale bijeenkomsten in het kader van het opstellen van het
Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed.

•

Een Cultuurkaravaan van lokale en regionale
cultuurmanifestaties, waarbij de aandacht gericht werd op het
religieus erfgoed.

•

Vrijwilligersdag om deze belangrijke categorie mensen een hart
onder de riem te steken bij hun inzet voor het religieus erfgoed.

•

Fietstochten en wandelingen langs religieus erfgoed
georganiseerd door plaatselijke en regionale organisaties.

•
•

Een educatief programma over (geloofs)rituelen.
Publiciteit via het initiatief ‘De erven van ….’: een reeks
activiteiten om de binding tussen burgers en religieuze
gebouwen te stimuleren, uitgaande van de gedachte dat de
burgers ‘erven’ zijn van het religieus erfgoed.

•

Slotbijeenkomst in de provincie Zeeland, waarbij dit Strategisch
Plan voor het Religieus Erfgoed (SPRE) aan minister Plasterk
van OCW wordt aangeboden en ook de prijswinnaars bekend
worden gemaakt van de prijsvraag “Erfgoed op eigen benen.
Een prijs van het VSBfonds” voor veelbelovende plannen op het
gebied van de neven- of herbestemming van religieus erfgoed.

www.2008re.nl
Om iedereen te informeren over de geplande activiteiten
werd een speciale website in het leven geroepen. Deze
website viel te raadplegen onder www.2008re.nl Van deze
mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt.
Wat het Jaar van het Religieus Erfgoed niet is
Het lijkt overbodig, maar toch willen we ook aangeven wat
het Jaar van het Religieus Erfgoed niet is.
• Er is wel beweerd dat dit jaar vooral tot doel had om puur
een jaar voor de ‘herbestemming van kerken’ te zijn. Om
verschillende redenen is dit beeld niet juist: het gaat om
meer dan alleen kerkgebouwen en ook om andere opties
dan alleen herbestemming.
• Het jaar zou zich alleen richten op religieuze gebouwen.
Ook dit is onjuist: het jaar heeft juist ook beoogd

•

aandacht te vragen voor het roerend religieus erfgoed, op
zich, maar zeker ook in (soms onverbrekelijke) relatie
met het gebouwd erfgoed.
Het jaar zou erop gericht zijn om ‘alles’ te bewaren, dat
wil zeggen dat alle religieuze gebouwen en alle religieus
roerend goed behouden moeten blijven. Niet alles is
echter even belangrijk en gedurende het jaar is gebleken
dat selectie nodig is.

2.4 Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed
Het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed wil politieke
en bestuurlijke instanties een goed beeld geven van aard en
omvang van het vraagstuk, van de kansen en mogelijkheden
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op dit gebied, van de strategische opties om het religieus
erfgoed een vitale toekomst te geven, als ook van het
genereren van (financiële) middelen om inspanningen op dit
gebied uit de sfeer van de pure retoriek te halen. Een
omschrijving, specificatie, inventarisatie en kwantificering
van de problematiek was daartoe noodzakelijk. Er worden
strategieën ontwikkeld om een antwoord op de gerezen
vragen te geven en er wordt met klem gewezen op acties om
het religieus erfgoed daadwerkelijk toekomst te geven.
Bijeenkomsten t.b.v. het Strategisch Plan
Het opstellen van een Strategisch Plan voor het Religieus
Erfgoed is door de Stichting als een wezenlijke component
van haar activiteiten gezien. De Stichting was zich ervan
bewust dat er eerst meer helderheid moest komen over aard,
omvang en veelsoortigheid van het vraagstuk, alvorens
gerichte strategieën te kunnen formuleren voor de toekomst
van het religieus erfgoed. Dit veronderstelde een nadere
kwantitatieve en kwalitatieve studie, en het creatief
doordenken van oplossingsstrategieën. Er is een gedegen
inventarisatie van het religieus erfgoed verricht. Bestaande
documentatiesystemen zijn daarbij behulpzaam geweest. De
huidige digitale mogelijkheden zijn optimaal benut. Met
behulp van Google-Earth en Wikipedia, met bestaande
inventarisaties (Sonneveld) en met officiële registraties en
beschrijvingen (bijvoorbeeld van de RACM en de KNR) is
inzicht gekregen in omvang en aard van het gebouwd
religieus erfgoed. Ten aanzien van het roerend religieus
erfgoed is dankbaar gebruik gemaakt van de inventarisatie,
documentatie en beschrijving van objecten behorend tot het
christelijk erfgoed door de eigenaren en SKKN, de gegevens
van de musea voor christelijke kunst en cultuur en van het
Joods Historisch Museum. Een deel (naar schatting 50% van
wat er op dit gebied nog is) is door SKKN bestreken. Mede
aan de hand van al deze gegevens zijn workshops en
seminars georganiseerd waarbij onderdelen, aspecten en
facetten van de problematiek aan de orde zijn gekomen. Bij

al deze bijeenkomsten is een grote variëteit aan experts,
velddeskundigen en betrokken organisaties actief geweest. Zo
is optimaal geprofiteerd van hun kennis, inzicht en creativiteit.
2.5 Titel en opzet
Titel
De titel van het Strategisch Plan luidt: ‘Geloof in de
toekomst!’. De titel geeft aan dat er voor het religieus erfgoed
een echte toekomst is weggelegd, maar dat men daar wel in
moet geloven. De titel is geformuleerd als een gebiedende
wijs. Slechts als men gelooft in de kracht en de vitaliteit van
het religieus erfgoed, kan men toekomstgerichte strategieën
formuleren en succesrijke acties ondernemen. Dit SPRE
gelooft in de toekomst van het religieus erfgoed. De
verzamelde feiten en inzichten vormen een solide basis voor
een toekomst waarin het religieus erfgoed vitaal blijft
voortbestaan, hetzij met een voortgezet gebruik, dan wel met
een nieuwe (passende) functie en een (respectvolle)
gedaantewisseling.
Opzet
Er is voor gekozen om eerst het kader te schetsen
waarbinnen men het religieus erfgoed moet plaatsen, om
vervolgens aandacht te besteden aan de materiële uitingen
van de religiositeit, gebouwd en roerend, zowel in
kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Een en ander mondt uit
in beleidsstrategieën en -maatregelen om dit erfgoed ook
voor toekomstige generaties te behouden, opdat zij kunnen
blijven genieten van erfgoed dat zo bepalend is voor onze
persoonlijke en collectieve geschiedenis.

21

3. Religie en samenleving

Wanneer we over religieus erfgoed spreken, is het
noodzakelijk om eerst enkele ogenschijnlijk eenvoudige
vragen te stellen: Wat is religie? Is religie van alle tijden en
komt religie over de hele wereld voor? Welke functies (c.q.
disfuncties) vervult religie in de samenleving? Welke rol
speelt religie in de maatschappij en treedt hierin verandering
op? Op welke manieren krijgt religie gestalte in de
maatschappij? Is er ook sprake van religieuze beleving
buiten de geïnstitutionaliseerde geloofsgemeenschappen?
Hoe verhoudt religie zich tot de kerk? Welke relatie is er
tussen kerk en staat? Welke geloofsgemeenschappen kennen
we in Nederland? Welke winnen en welke verliezen terrein?
Is er sprake van een toenemend religieus besef?
3.1 Religie
Men moet zich realiseren dat religie, in de betekenis van
zingeving en betekenisverlening aan het menselijke bestaan,
een wezenlijk aspect van elke cultuur is. Dat is in de
geschiedenis altijd zo geweest, dat is ook nu het geval en zal
ook in de toekomst zo blijven. Religie is met andere woorden

van alle tijden en van alle plaatsen. Dat wil niet zeggen dat
we met een verschijnsel te maken hebben dat slechts één
vorm, één inhoud en één gedaante heeft. In tegendeel, in de
loop der eeuwen zijn allerlei religies ontstaan. Ondanks het
gemeenschappelijke, namelijk de zingeving en
betekenisverlening aan het menselijke bestaan, variëren
religies onderling naar inhoud, vorm, rituelen en ook naar
attributen die bij de religieuze uitingen worden gebruikt. Er
is een breed palet van religies ontstaan met hun eigen aard,
karakter en verschijningsvorm.
Institutionalisering van religie
Religies groeien in de praktijk vaak uit tot instituties. Dit
betekent dat de religie-uitoefening een zekere mate van
structurering, formalisering en organisatie krijgt. Die
institutionalisering kan bescheiden zijn, maar kan ook leiden
tot omvangrijke en complexe organisatorische structuren die
wereldomvattend zijn. De institutionalisering brengt met
zich mee dat er aan de religie-uitoefening regels worden
gekoppeld, die als code voor denken en doen fungeren. Dit
impliceert dat verspreid over de wereld mensen hun leven in
meer of mindere mate invullen volgens de regels van de
religieuze groepering waartoe ze behoren. Dat doen ze
individueel in gebed of in andere vormen van religieuze
uiting, maar ook in groepsverband door middel van bepaalde
gebruiken en rituelen.
Functies van religie
Een sociologische wijsheid luidt dat maatschappelijke
verschijnselen bestaan dankzij het feit dat ze een functie
vervullen, voor de mens en voor de maatschappij. Dat geldt
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ook voor religie. Wat zijn dan de functies die religie voor
mens en samenleving vervult? Het belangrijkste is dat religie
aan individuen en groepen een systematisch kader biedt
voor het begrijpen van en de zingeving aan het menselijke
bestaan. Op die manier bevordert religie de identiteit van
mensen en groepen en helpt ze om hun alledaagse denken
en doen te sturen. Door rituele praktijken wordt de
onderlinge verbondenheid gestimuleerd en krijgen mensen
steun bij het omgaan met (belangrijke) gebeurtenissen in
hun leven. Vroeger vervulde de religie ook belangrijke
maatschappelijke functies door de bijdrage die geestelijken
en kloosterlingen leverden aan het onderwijs, de geestelijke
en lichamelijke gezondheidszorg, de zielzorg, het culturele

en het sociale leven. De vele christelijke scholen,
ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en dergelijke
herinneren aan deze functie. Er zijn ook nu nog veel
maatschappelijke instellingen die rechtstreeks of indirect
met religie verbonden zijn. Men kan daarbij denken aan
politieke partijen, vakbonden en bijvoorbeeld
onderwijsinstellingen. De inzet van religieuze instellingen
vindt tegenwoordig ook plaats op gebieden waar vandaag de
dag hulp geboden is, zoals in het vluchtelingenwerk,
jeugdwerk, bij ziekenbegeleiding en geestelijke nood.
Disfuncties van religie
Een andere sociologische wijsheid attendeert erop dat
verschijnselen niet alleen functies, maar soms ook
disfuncties hebben. Religie kan namelijk ook als splijtzwam
in de maatschappij fungeren en als aanstichter van
(geloofs)strijd. In die zin zorgt religie voor onderlinge
tegenstellingen, voor haat en ook voor oorlogen, zoals
verleden en heden aantonen. De disfuncties ontstaan
wanneer religies verkondigen dat ze het enige en juiste
zingevingkader zijn en dat anderen zich daaraan moeten
onderwerpen en/of wanneer deze misbruikt worden voor
machtsstrategieën.
Rituele ruimten en handelingen
Gebeurtenissen in het leven, zoals geboorte,
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geloofsbelijdenis, huwelijk, ziekte en dood worden door
religies voorzien van rituelen, die zich vaak afspelen in
speciaal daarvoor opgerichte en ingerichte ruimten. De
rituelen zorgen ervoor dat mensen met dezelfde
geloofsovertuiging elkaar ontmoeten, hun geloof
bekrachtigen, hun onderlinge binding versterken en nieuwe
leden in hun gemeenschap opnemen of daarvan afscheid
nemen. Rituele handelingen articuleren de belangrijke
gebeurtenissen in de biografie van individuen en het
gemeenschappelijke geloof. Daarbij spelen woorden, kleding,
symbolen en attributen een ondersteunende rol.
Religieuze stromingen
De westerse cultuur is wezenlijk beïnvloed door het
gedachtegoed van meerdere religieuze en
levensbeschouwelijke stromingen: door voorchristelijke
religies, de joodse religie, (vooral) het christendom, het
humanisme, de islam, door de oosterse religies als het
boeddhisme en hindoeïsme. Iedere religie kent zijn eigen
tradities in het verwoorden van de heilige bron of dimensie
van het leven, en kent eigen heilige geschriften met een visie
op het ontstaan van de schepping, de wijze waarop men zich
in dit leven dient te gedragen en over een mogelijk leven na
de dood. Binnen de grote wereldgodsdiensten zijn talrijke
stromingen te onderscheiden. Deze religieuze stromingen
hebben ieder voor zich, maar ook in onderlinge combinatie
geleid tot maatschappijvormen waarin religie en
religiebeleving als een belangrijke constituerende factor kan
worden gezien.

speelt religie een minder belangrijke rol dan in het verleden).
Maar, deze zogeheten secularisatiethese wordt
tegengeworpen dat er contra-indicaties zijn. Men moet zich
namelijk niet laten misleiden, zo wordt beweerd, door
getallen die betrekking hebben op de (teruglopende)
aantallen lidmaatschappen van denominaties en de aantallen
mensen die in georganiseerde vorm hun religie praktiseren.
Er is namelijk ook een andere vorm van religiositeit dan de
georganiseerde vorm. Er zijn tekenen die wijzen op
bestendiging, aanpassing, revitalisering en innovatie van het
religieus beleven. Vanuit dit perspectief moet men er oog
voor hebben dat religie in de toekomst mogelijk weer een
meer prominente rol in de maatschappij zou kunnen spelen.
Het religieus beleven in de vorm van geïndividualiseerde
religiositeit speelt namelijk nu een belangrijke rol, ook in een
geseculariseerde maatschappij. Terwijl het Christendom (met
name het Rooms-Katholicisme en het Protestantisme) al
lange tijd in Nederland de meest invloedrijke religieuze
stroming is, kan worden vastgesteld dat als gevolg van
migratiestromen de Islam steeds meer aan betekenis wint.
Globalisering en religie
Uitoefening van religie gebeurde vroeger in relatief gesloten
gemeenschappen op lokale, regionale en nationale basis,
maar door de globalisering zijn religies over de gehele
wereld (onder meer door missiewerk) verspreid, en ook meer

3.2 Religie en maatschappij
De structuur en het functioneren van een samenleving wordt
(nog altijd) sterk beïnvloed door religie. Desondanks treden
er veranderingen op in de rol die religie in de samenleving
speelt. Religie functioneert door een reeks van
transformaties in de westerse maatschappij (waaronder
secularisatie) tegenwoordig anders (volgens sommigen
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inhoud heeft gekregen en dus tot allerlei typen instituten
heeft geleid. Het verbaast niet dat daarover verschillend
wordt geoordeeld. In de Middeleeuwen waren de kerkelijke
en wereldlijke macht vaak in één persoon verenigd. Er was
geen onderscheid tussen kerk en staat. Door de nationale
staatsvorming van de afgelopen eeuwen is de vraag gerezen
hoe in een moderne samenleving staat en kerk met elkaar
moeten omgaan. In een aantal landen kent men het beginsel
van de staatsgodsdienst. Dit houdt in dat de staat privileges
aan een bepaalde kerk geeft en ook duidelijke bevoegdheden
heeft in de kerk, bijvoorbeeld bij de benoeming van
geestelijken. In veel westerse landen is daarentegen juist
gekozen voor een scheiding tussen kerk en staat. Dan zijn
kerkelijke en staatkundige macht niet in dezelfde handen en
oefenen zij op elkaar geen beslissende invloed uit. Dit
betekent dat staat en kerk ieder hun eigen zaken regelen en
zich niet met elkaar bemoeien of elkaar regels voorschrijven.
Het gaat dus om het organisatorisch en bestuurlijk
gescheiden houden van deze twee entiteiten.
In de Nederlandse grondwet (art. 6) is de scheiding tussen
Kerk en Staat als volgt geformuleerd:
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden,

met elkaar in contact gekomen. In de praktijk leidt dit tot
vormen van dialoog en samenwerking, maar helaas ook tot
stigmatisering, veroordeling en strijd. De ontmoeting van
godsdiensten biedt kans op vergroting van het besef dat
men iets gemeenschappelijks heeft, maar ook op het
benadrukken van onderlinge verschillen. Met andere
woorden: de globalisering kan pacificerend, maar ook
confronterend werken.
3.3 Religie, kerk en staat
Religies krijgen in een maatschappij concreet gestalte in
instituten, zoals bijvoorbeeld de kerk. Daarbij moet worden
aangetekend dat de kerk op allerlei manieren vorm en

behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten
gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming
van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter
bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

In Frankrijk bestaat een strikte grondwettelijke scheiding
tussen kerk en staat, maar toch betaalt de overheid het
onderhoud van kerken. In België kent men ook een scheiding
tussen kerk en staat, maar de overheid betaalt desondanks
het onderhoud en de oprichting van bidhuizen. In Duitsland
is sprake van een coöperatie tussen kerk en staat. Men kent
er het stelsel van de ‘Kirchensteuer’. Dit houdt in dat alle
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binnenlands belastingplichtige natuurlijke personen die lid
zijn van een officiële geloofsgroep (en dit aangeven bij
registratie) automatisch onderworpen zijn aan kerkbelasting.
Het gaat om 9% van de inkomsten- en loonbelasting. Deze
gelden vormen de belangrijkste bron van inkomsten van de
kerkgenootschappen. In Nederland bestaat weliswaar een
constitutionele scheiding tussen kerk en staat, maar bij de
uitbouw van de verzorgingsstaat zijn de domeinen van
godsdienst en overheid toch meer met in elkaar verbonden
geraakt, dan men mogelijk op basis van die strikte
staatsrechtelijke scheiding zou verwachten. Zo heeft de
rijksoverheid jarenlang bijgedragen aan de bouw van kerken
via de Wet Premie Kerkenbouw (1962-1982) en ook via
regelingen voor de bouw van gebedsruimten voor moslims
en hindoes.
Religies in Nederland

27,0%

3.4 Religie en geloofsgemeenschappen in Nederland
In Nederland heeft religie gestalte gekregen in talrijke
religieuze gemeenschappen, ieder met hun eigen naam,
signatuur en traditie. Een bekend gezegde is, dat wanneer je
enkele Nederlanders bij elkaar zet, een nieuwe
geloofsgemeenschap geboren wordt. In Nederland heeft het
Christendom eeuwenlang een centrale rol gespeeld in de
betekenisverlening en zingeving van het bestaan. Dit
Christendom valt te onderscheiden in twee
hoofdstromingen: het katholicisme en het protestantisme.
Hoewel deze twee pijlers lange tijd met elkaar op leven en
dood hebben gestreden, heeft Nederland vanaf het midden
van de negentiende eeuw kans gezien om door middel van
de verzuilingstrategie de co-existentie van verschillende
geloofsgemeenschappen onderling, en van deze
geloofsgemeenschappen met niet-kerkelijken en nietgelovigen, te garanderen.
Religieuze groeperingen
Welke (georganiseerde) geloofsgemeenschappen kennen we
in Nederland? Er zijn er vele. Zonder uitputtend te zijn,
noemen we:
Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, Protestantse Kerk in Nederland,
Remonstrantse Broederschap, Algemene Doopsgezinde Sociëteit,

48,4%

Christelijke Gereformeerde Kerken, Oud-Katholieke Kerk van
16,6%
1,0%

Nederland, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten,

5,7%

Nederlands Gereformeerde Kerken, Nederlands-Israëlitisch

1,3%

Kerkgenootschap, Portugees-Israëlitische Gemeente, Nederlands
Verbond van Progressief Jodendom, Leger des Heils, Vrijzinnige

Rooms-Katholiek - 27,0%

Geloofsgemeenschap NPB, Bond van Vrije Evangelische

Protestant - 16,6%

Gemeenten in Nederland, Unie van Baptistengemeenten in

Moslim - 5,7%

Nederland, Molukse Evangelische Kerk, Gereformeerde Kerken in

Hindoe - 1,3%

Nederland (Vrijgemaakt), (Oud) Gereformeerde Gemeenten,

Boeddhist - 1,0%

Evangelische Broedergemeente, Koptisch-Orthodoxe Kerk,

Zonder religie - 48,4%

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, Vereniging van
Orthodoxen H. Nikolaas van Myra, Alliantie van Baptisten en

(gebaseerd op Geloven in het publieke domein (2006) door de WRR)

CAMA-gemeenten (ABC-gemeenten), Hersteld Hervormde Kerk,
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Syrisch-Orthodoxe Kerk, Jehovah’s Getuigen, diverse internationale
christelijke organisaties, Milli Görüs, Soennitische moslims,
Shiitische moslims, Alevieten, Soefi-beweging, Soefi-orde, Bahai’s,
Boeddhistische Unie Nederland, Zenboeddhisme, Shambala
Boeddhisme, Tibetaans Boeddhisme, Hindoeraad Nederland,
Surinaamse Hindoes, Indiase Hindoes, Hare Krishna, Sikhs en nog
vele andere religieuze groeperingen.

Aantal leden van religieuze groeperingen
Op basis van beschikbare statistische gegevens weten we
dat in Nederland rond 8 miljoen mensen zich rekenen tot
een religieuze groepering (zie Bijlage 2). Dat is bijna de helft
van de Nederlandse bevolking. Verdeeld over de
verschillende religieuze groeperingen zijn de aantallen zoals
weergegeven in de bijgevoegde tabel.
Religieuze groeperingen in aantallen
Religieuze groepering

Absolute aantallen

Katholicisme

4.359.000

Protestantisme

2.300.000

Islam

857.000

Hindoeïsme

215.000

Boeddhisme

170.000

Jodendom
Totaal

In procenten

43.000
7.944.000

N.B. Voor een uitgebreide religieuze atlas van Nederland, zie
hoofdstuk 4 van de WRR-uitgave: Geloven in het publieke domein,
’s-Gravenhage, 2006. De aantallen zijn niet absoluut, maar
enigszins afhankelijk van de wijze waarop de aanhang van een
bepaalde religieuze stroming wordt gedefinieerd en geregistreerd.

3.5 Spiritualiteit en ‘ietsisme’
Mensen beleven hun religie, hun zingeving, niet alleen
binnen een religieuze groepering, maar ook individueel, los
van een groepering. Er zijn tekenen die erop wijzen, dat de
persoonlijke beleving van religie aan betekenis wint. Dit

impliceert dat men meer persoonlijk en met meer openheid
het geloof beleeft dan in de gevestigde religies. Men is op
zoek naar de actieve en vitale verbinding met het diepere
zelf. Onder invloed van het postmodernisme heeft de idee
postgevat, dat absolute waarheden niet bestaan. De
aanspraak van verschillende godsdiensten op de absolute
waarheid staat daardoor onder druk. Volgens de uit het
postmodernistische denken voortvloeiende pluralistische
religietheologie kan geen enkele religie meer aanspraak
maken op de absolute waarheid. Het betekent dat elke religie
‘iets waars’ verkondigt, geen enkele echter de absolute
waarheid. Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw
ontwikkelt zich de idee van spiritualiteit als persoonlijke
levenshouding, meestal buiten de georganiseerde religies.
Zij die liever van ‘spiritualiteit’ spreken dan van ‘religie’ zijn
geneigd aan te nemen dat er vele ‘spirituele wegen’ zijn en
dat er geen objectieve waarheid bestaat over welke weg men
het beste zou kunnen bewandelen. Op grond daarvan
worden keuzes voor het volgen van zo'n spirituele weg
doorgaans bepaald door persoonlijke verlangens en de
verwachte meerwaarde voor de eigen ontwikkeling of
belevingswereld. Vrij recent is de term ‘ietsisme’
geïntroduceerd. Het gaat om mensen die in ‘iets’ geloven,
zonder dat dit een persoonlijke God of iets dergelijks hoeft
te zijn. Zij denken dat er meer is tussen hemel en aarde dan
het direct waarneembare, maar ervaren niet de noodzaak dit
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‘iets’ nader te duiden. Al deze ‘ongebonden gelovigen’,
samen met de nieuwe religies die zich in Nederland
gedurende de laatste decennia hebben genesteld, zorgen
voor een bonter pallet van religieuze opvattingen dan wat we
kenden. Nieuwe generaties groeien op te midden van een
zeer gevarieerde wereld van religies. Zij ontdekken dat de
zingeving aan het bestaan op zeer verschillende manieren
kan plaatsvinden: individueel of samen met anderen, door in
een god te geloven of in ‘iets’, met of zonder rituelen. Dit zal
ongetwijfeld consequenties hebben voor het gebruik en de
eventuele herbestemming van religieus erfgoed.

van onze fysieke en sociale omgeving, en is in onze mentale
genen verankerd. Het is vrijwel ondenkbaar dat kathedralen,
kerken, synagogen, moskeeën en tempels er in de toekomst
niet meer zullen zijn. Het is ook bijna ondenkbaar dat ze er
enkel als bouwkundig relict zijn en geen kerkelijke of
maatschappelijke functie meer zouden vervullen. Kortom: de
toekomst op dit gebied is niet te voorspellen, maar het is
onvoorstelbaar dat het gebouwd en roerend religieus erfgoed
daarin geen (prominente) plaats zal hebben.

3.6 Religie en toekomst
Is het mogelijk om zich een beeld te vormen van hoe onze
maatschappij er over enkele jaren uitziet? Kunnen we ons
een voorstelling maken van welke rol religie in de toekomst
zal spelen? Hebben we een idee van wat er met het religieus
erfgoed in de toekomst zal gebeuren? We hebben daarover
geen zekerheid. In tegendeel, het is gissen. Een scenario van
een sterk geseculariseerde maatschappij dringt zich in eerste
instantie op, omdat er veel ontwikkelingen in die richting
tenderen. Maar een tegenovergesteld scenario van een
toenemend religieus besef is ook denkbaar. Waarschijnlijk
geen godsdienstbeleving die door één enkele
geloofsovertuiging wordt gedomineerd en waarschijnlijk ook
niet met rituele uitingen die dezelfde zijn als die we nu
kennen. Het godsdienstig pallet zal meer geschakeerd zijn
dan het huidige. Het zal zich mogelijk ook niet, of in
mindere mate in de nu beschikbare gebedshuizen afspelen.
Wie weet, krijgen we grote religieuze stadions, zoals die nu
al in de Verenigde Staten bestaan, maar het is ook mogelijk
dat we juist allerlei kleine ruimten krijgen waarin
gelijkgezinden elkaar ontmoeten, zoals ook nu al gebeurt.
We weten het niet, maar we weten wel dat wat er aan
religieus erfgoed is, ook in de toekomst een belangrijke
functie kan vervullen: op ongeschonden of op aangepaste
manier. Het gebouwd en roerend religieus erfgoed is deel
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4. Religieus erfgoed onder gewijzigde
maatschappelijke omstandigheden
Nu we zijn geïnformeerd over wat religie is, welke religies er
zijn, welke belangrijke rol deze in de maatschappij spelen, en
ook kennis hebben van de ledentallen van religieuze
groeperingen, moeten we nader ingaan op het culturele
erfgoed van deze religies. Ook hier moeten we antwoord
geven op enkele basale vragen, zoals: Wat moeten we onder
religieus erfgoed verstaan? Wat weten we van het religieus
erfgoed, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin? Wat is
het erfgoed van de verschillende godsdiensten in Nederland?
Verschilt dit onderling in aard en omvang?
4.1 Religieus erfgoed
De voor Nederland belangrijke religieuze stromingen
bezitten een rijk cultureel erfgoed, zowel gebouwd, roerend
als immaterieel. Daarbij gaat het om gebedshuizen,
basilieken, parochiekerken, kloosterkerken, kapellen,
pastorieën, kloosters, abdijen, synagogen, moskeeën,
tempels en andere vormen van gebouwd religieus erfgoed,
maar ook om de vele tienduizenden (semi)roerende zaken
die rechtstreeks of indirect met de godsdienstuitoefening te

maken hebben, zoals kerkzilver, liturgische gewaden,
missalen, gezangenboeken, Torarollen, schilderijen,
doopvonten, orgels, preekstoelen, kruisen, muur- en
plafondschilderingen, glas-in-loodramen en noem maar op.
Het gaat ook om immateriële zaken in de zin van tradities,
spreekwoorden, muziek, gebruiken, normen en waarden. Dit
alles wordt gerekend tot het religieus cultureel erfgoed, ook
wel kort aangeduid als het religieus erfgoed.
Het begrip (cultureel) erfgoed
Een ‘neutrale’ omschrijving van erfgoed zou kunnen luiden:
materiële en immateriële zaken die een samenleving de
moeite waard vindt om te behouden en door te geven aan
toekomstige generaties. Redelijk, maar sommigen beweren
dat het woord ‘erfgoed’ wat oubollig is. Het zou te zeer
verwijzen naar vroeger en de indruk wekken dat het om iets
‘doods’ gaat, althans op sterven na dood. Dat is een (zeer)
eenzijdige (en onjuiste) interpretatie van het woord erfgoed.
Bij het gebruik van het begrip erfgoed moet men niet in
eerste instantie denken aan zaken van vroeger die vandaag
geen betekenis meer hebben, maar juist aan de hedendaagse
inschatting van gebouwen en objecten uit het verleden
waaraan betekenis voor het heden en de toekomst wordt
toegekend. Het vormt een levende erfenis met een brede
betekenis, zowel religieus, architecturaal, planologisch,
sociologisch, economisch en kunst- en cultuurhistorisch. Dat
deel van het erfgoed dat met cultuur in de brede zin van het
woord te maken heeft, wordt cultureel erfgoed genoemd.
Hoewel wij hier vooral inzoomen op de materiële relicten,
moet men zich realiseren dat het cultureel erfgoed ook
immateriële, ideële en spirituele componenten heeft.
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Erfgoed
Cultureel erfgoed
Religieus erfgoed

Anderszins

Niet-religieus erfgoed

Gebouwd religieus erfgoed
Beschermd gebouwd religieus erfgoed
Niet-beschermd gebouwd religieus erfgoed
Roerend religieus erfgoed
Beschermd roerend religieus erfgoed
Niet-beschermd roerend religieus erfgoed

Religieus erfgoed
Onderdeel van het cultureel erfgoed is het religieus erfgoed.
Dit vertegenwoordigt een belangrijke culturele waarde, maar
ook een belangrijke maatschappelijke, economische en
ruimtelijke waarde. Het bewijs daarvoor ligt eenvoudig ‘op
straat’ en ‘in huis’. De vraag is waar nu precies de grens ligt
van wat wel of niet onder religieus erfgoed moet worden
verstaan. De gedachte is te verdedigen dat alles wat met
religie te maken heeft als religieus erfgoed kan worden
beschouwd. In de praktijk gaat het echter vooral om wat als
waardevol wordt gezien. Nu is niet precies aan te geven wat
waardevol is. Bovendien verschilt de mening daarover
onderling en varieert deze ook in de tijd. Dit impliceert dat
men het begrip religieus erfgoed dynamisch moet
interpreteren, dat wil zeggen met oog voor het feit dat de
afbakening ervan enigszins fluïde is.
Religieus erfgoed in brede en in enge zin
Men kan een onderscheid maken tussen religieus erfgoed in
enge en in brede zin. Maar men moet daarbij bedenken dat
dit brede en enge zowel betrekking kan hebben op het
adjectief ‘religieus’, als op het substantief ‘erfgoed’. Wanneer
het betrekking heeft op het adjectief ‘religieus’, dan heeft het

in enge zin betrekking op de direct met de religie verbonden
gebouwen en roerende goederen, en in brede zin wanneer
ook alles ertoe wordt gerekend dat onder invloed van de
religie tot stand is gekomen, zoals door religieuzen gestichte
of geleide instellingen (gasthuizen, ziekenhuizen,
weeshuizen, bejaardenoorden, scholen, weeshuizen en
dergelijke). Wanneer het betrekking heeft op het ‘substantief’
erfgoed, dan slaat het in brede zin op alles wat van belang
wordt geacht om te behouden voor huidige en toekomstige
generaties en in enge zin op alle erfgoed dat een
beschermde status heeft. De aandacht in dit SPRE richt zich
op het religieus erfgoed in brede zin waar het om ‘erfgoed’
gaat. Waar het ‘religieus’ betreft, kiest het Plan een positie
ergens tussen de brede en de enge opvatting in. Concreet
betekent dit dat ook gebouwen die geen religieuze functie
meer hebben, maar wel als rijks- of gemeentelijk monument
zijn aangemerkt in de categorie kerken en andere religieuze
gebouwen onder de noemer vallen van wat wij onder
religieus erfgoed verstaan.
Breed qua adjectief
Breed qua substantief
Breder qua adjectief
Breed qua substantief
Religieus erfgoed in
bredere en in engere zin

Eng qua adjectief
Breed qua substantief
Breed Qua adjectief
Eng qua substantief
Eng qua adjectief
Eng qua substantief

Kennis van het religieus erfgoed
De actuele kennis over het religieus cultureel erfgoed steunt
op verschillende bronnen, waarvan sommige door religieuze
instellingen zelf zijn opgesteld en andere door
geïnteresseerden in religieuze gebouwen en religieus roerend
erfgoed. Deze kennis is op zich zeer waardevol, maar
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desondanks is er behoefte aan meer en betere kennis over
het religieus erfgoed, zowel in cijfermatige,
cultuurhistorische, bouwkundige, architectonische als in
financiële zin.

enkele gevallen wordt een deel van het gebouwd religieus
erfgoed beschermd als provinciaal monument, namelijk in
de provincies Drenthe, Noord-Holland en Limburg.

Aantal kerkelijke gebouwen, objecten en delen van kerken op de
rijksmonumentenlijst per provincie (2008)
Provincie

Kerkelijke

Objecten en delen van

Totaal

gebouwen

kerkelijke gebouwen

Groningen

242

13

255

Friesland

400

50

450

Drenthe

112

4

116

Overijssel

186

9

195

Flevoland

7

0

7

Gelderland

479

23

502

Utrecht

200

11

211

Noord-Holland

432

24

456

Zuid-Holland

404

15

419

Zeeland

180

9

189

Noord-Brabant

563

16

579

Limburg

472

30

502

3.676

204

3.880

Totaal

N.B. In deze totalen zitten ook kerkelijke gebouwen e.d. die geen
religieuze functie meer hebben.

Beschermd gebouwd religieus erfgoed
Een deel van het gebouwd religieus erfgoed wordt door het
Rijk beschermd op basis van de Monumentenwet 1988. Het
gaat om in totaal bijna 3.900 religieuze gebouwen, vooral
kerken, kapellen en kloosters. In de redengevende
omschrijving van het monument worden de overwegingen
aangegeven om een beschermde status te verlenen. Een
ander deel van het gebouwd religieus erfgoed wordt door de
gemeente beschermd op basis van een Gemeentelijke
Monumentenverordening. Ook daar vindt een omschrijving
plaats van de redenen om het gebouw te beschermen. In

Beschermd roerend religieus erfgoed
Een zeer klein deel van het roerend religieus erfgoed geniet
wettelijke bescherming op basis van de Wet op het
Cultuurbezit. Het grootste deel van het roerend religieus
erfgoed is niet wettelijk beschermd, maar wordt bewaard en
onderhouden door bisdommen, kerkgenootschappen,
parochies, kerkelijke gemeenten, religieuze instituten en
musea. Een deel wordt gebruikt in de eredienst. Een ander
deel wordt (tijdelijk of permanent) getoond in musea of
wordt bewaard in museale depots en archieven. De rijke
collecties van het Aarstbisschoppelijk Museum,
Bisschoppelijk Museum Haarlem, het Oud-Katholiek
Museum en de Stichting Protestants Kerkelijke Kunst
worden sinds 1976 beheerd in Museum Catharijneconvent.
Dit museum wordt permanent gesubsidieerd door het
Ministerie van OCW. Het christelijk roerend religieus erfgoed
wordt geïnventariseerd en beschreven door de eigenaren en
de SKKN. Deze instelling heeft gedurende de afgelopen
decennia het Christelijk roerend erfgoed nauwkeurig
beschreven en gefotografeerd. Deze taak is naar schatting
pas voor de helft voltooid. Ook bisdommen en
kerkorganisaties van godsdiensten beschikken doorgaans
over de nodige informatie ten aanzien van hun gebouwd en
roerend religieus erfgoed. Deze informatie is niet altijd, en
niet altijd direct, voor derden beschikbaar. Naast deze
instanties zijn er musea gericht op het roerend religieus
erfgoed, als ook streek- en lokale musea, die over veel kennis
inzake de daar ondergebrachte objecten beschikken. Het
Joods Historisch Museum heeft het Joodse roerende
erfgoed, alle synagogale objecten in de nog in gebruik zijnde
synagogen in Nederland geïnventariseerd. Verder zijn er
gespecialiseerde organisaties die zich richten op bepaalde
onderdelen van het roerend religieus erfgoed. Zo is er
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bijvoorbeeld de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR),
die via internet een inventarisatie van het orgelbestand heeft
gerealiseerd. De Commissie Orgelzaken in de Protestantse
Kerk in Nederland werkt aan iets dergelijks. Alle
monumentale orgels in dit land zijn geïnventariseerd en
beschreven in de 15-delige encyclopedie ‘Het historische
orgel in Nederland’, uitgegeven door het Nationaal Instituut
voor de Orgelkunst.
4.2 Religieus erfgoed nader omschreven
Wat is nu het religieus erfgoed van de (belangrijkste)
religieuze stromingen in Nederland? Dat verschilt aanzienlijk
in soort en aantal per denominatie.
• Het gebouwd religieus erfgoed van de Rooms-Katholieke
Kerk is omvangrijk, gevarieerd en in een groot aantal
gevallen van een aanzienlijke ouderdom. Dit ondanks het
feit, dat veel kerkgebouwen na de Reformatie zijn
‘overgegaan’ en dat een aantal religieuze gebouwen in de
Franse tijd zijn ‘genaast’. Het huidige Rooms-katholieke
religieuze erfgoed betreft zowel gebouwd als roerend
erfgoed, en ook religieuze kunst die in het gebouw is
geïntegreerd. De kerkgebouwen zijn van verschillende
grootte, ligging, ouderdom en bouwstijl. Hetzelfde geldt
voor kapellen, kloosters en andere gebouwen die
rechtstreeks of indirect met het katholieke geloof te
maken hebben. Ook begraafplaatsen behoren tot het

•

•
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religieus erfgoed. Het roerend religieus erfgoed omvat
zaken als kruisbeelden, Mariabeelden, heiligenbeelden,
cibories, kelken, patenen, missalen, gezangboeken,
bidstoelen, doopvonten, diptieken, triptieken,
polyptieken, kazuifels, tunieken, habijten, kandelaren,
kaarsenstandaarden, reliekschrijnen, kroonluchters,
medailles, hostiedoosjes, mijters, bisschopsstaven,
ampullen, ampullenschalen, schilderijen enzovoort.
Voorts is er een categorie (semi-)roerend religieus
erfgoed, zoals altaren, retabels, kerkbanken, glas-inloodramen, preekstoelen, biechtstoelen, orgels,
grafstenen, gedenkborden, wijwaterbekkens,
communiebanken, kruiswegstaties en dergelijke.
Het gebouwd religieus erfgoed van de Oud-Katholieke
Kerk is naar verhouding klein; het stamt voornamelijk uit
de zeventiende en achttiende eeuw. Het gaat om
schuilkerken die van de straat af niet mochten worden
gezien. Ze zijn vrijwel allemaal aangewezen tot
rijksmonument. Het roerend religieus erfgoed van deze
geloofsgemeenschap behoort tot de top. Er zijn talrijke
waardevolle objecten in de sfeer van kelken, kandelaars,
schenkkannen, schalen, tabernakels, liturgische gewaden,
kruisbeelden, heiligenbeelden en schilderijen van
Hollandse meesters. Uiteraard heeft ook deze
geloofsgemeenschap waardevol kerkmeubilair en
imposante muur- en plafondschilderingen.
Het gebouwd religieus erfgoed van de Protestantse Kerk
is eveneens zeer omvangrijk en omvat ook een groot
aantal zeer oude kerkgebouwen, evenals nevenruimtes,
zoals catechisatieruimten, pastorieën, kerktuinen en
begraafplaatsen. Er bevindt zich in de kerkgebouwen vaak
een aanzienlijke hoeveelheid oorspronkelijke
kerkinterieurs met kerkbanken, preekstoelen, orgels,
grafstenen, magistratenbanken, liturgietafels enzovoort.
Het protestantse roerend religieus erfgoed moet
onderverdeeld worden in het erfgoed van de oude
protestantse geloven, als bijvoorbeeld van de Nederlands

•

•

•

Hervormde kerken, dat rijk en veelomvattend is; en het
erfgoed van de protestantse denominaties na de
negentiende eeuwse kerkscheuringen. Dit laatste erfgoed
laat zich kenmerken als sober en minder omvangrijk. Het
oude protestantse erfgoed omvat preekstoelen,
grafzerken, mausolea, koperwerk, zoals kroonluchters,
lezenaars, zandlopers. Verder tekstborden, rouwborden
en belangrijk zilverwerk. Deze interieurstukken en
ensembles stammen uit de zeventiende en achttiende
eeuw. In de sobere gereformeerde kerken omvat het
erfgoed vooral Bijbels, avondmaalgerei, doopvonten,
predikantenlijsten.

Het gebouwd religieus erfgoed van de Joodse
geloofsgemeenschap omvat synagogen,
synagogeninterieurs, als ook ruimte voor rituele baden
(mikwe), Joodse scholen (cheider) en Joodse
begraafplaatsen. Het Joods roerend religieus erfgoed
omvat onder andere Toramantels, Toraschilden,
Torakronen, gebedsmantels, gebedsriemen,
gebedstassen, sabbatbekers, collectebussen,
kruidenbussen, enzovoort.
Het gebouwd religieus erfgoed van de Islam omvat
moskeeën, koepels, minaretten en de met de moskeeën
verbonden gemeenschapsruimten, zoals Koranscholen.
Ook hier is een categorie erfgoed dat min of meer aan
het gebouw ‘vastgenageld’ is, zoals muurschilderingen,
gekalligrafeerde Koranteksten, geometrische patronen,
vloeren, minbar, gebedsnissen, tombes, kroonluchters,
enzovoort. Het roerend religieus erfgoed heeft betrekking
op zaken als Koran, vloerkleden, enzovoort.
Het religieus erfgoed van het Boeddhisme en het
Hindoeïsme omvat tempels, pagodes en daaraan
gerelateerde gebouwen, als ook roerend erfgoed in de
vorm van altaren, Boeddhabeelden, godenbeelden,
kaarskandelaren, gongen, al dan niet als onderdeel van
het interieur van de tempel.

Enkele kanttekeningen
Bij het boven vermelde overzicht van religieus erfgoed van
religieuze stromingen zijn enkele kanttekeningen op zijn
plaats.
• Een aantal kerkgebouwen is in het verleden overgedragen
aan een ander religieus genootschap; of aan een andere
richting binnen dezelfde religie, dan wel aan een
genootschap van een andere religie. Dit heeft in de regel
een aanpassing van het interieur tot gevolg gehad. Het
exterieur van de (voormalig Rooms-katholieke of
Protestantse) gebouwen is daarbij vaak ongewijzigd
gebleven.
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•

•

•
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Een deel van het religieus erfgoed is tegenwoordig in
eigendom en beheer van een niet-godsdienstige eigenaar.
Zo is bijvoorbeeld een aantal religieuze gebouwen,
waaronder kerktorens, overgenomen door een
gemeentelijke overheid.
Verder is een aanzienlijk aantal voormalige christelijke
kerken overgedragen aan een nieuwe beheerder,
bijvoorbeeld een oude kerkenstichting, of een speciale
beheerstichting met bijvoorbeeld zowel kerkelijke als
burgerlijke vertegenwoordigers en ten behoeve van een
kerkelijk en profaan gebruik van de kerk.
Een aantal voormalige christelijke kerken is in eigendom
gekomen van een maatschappelijke organisatie, die bij
een herbestemming het publieke karakter heeft
behouden.
Een aanzienlijk aantal voormalige kerkgebouwen is
particulier eigendom geworden, en heeft een particuliere
zakelijke functie (sportschool, café) of woonfunctie
gekregen.
Van het roerend religieus erfgoed is een niet onbelangrijk
deel in eigendom en beheer van musea en
archiefinstellingen. Er zijn diverse musea voor religieuze
kunst (Utrecht, Uden, Ter Apel, Amsterdam, Weert),
evenals diverse instellingen voor kerkelijke archieven en
documentatie (onder andere Amsterdam, Kampen,
Utrecht, Nijmegen en St. Agatha).

4.3 Context van gebouwd religieus erfgoed
Als men spreekt over religieuze gebouwen, dat wil zeggen
over kerken, kloosters, synagogen, moskeeën, kapellen
enzovoort, dan moet men zich realiseren dat deze onderdeel
vormen van een veel breder geheel.
Complexen en ensembles
Het gaat vaak om complexen en ensembles die hun waarde
mede ontlenen aan hun onderlinge samenhang. Bij een kerk
horen vaak een kerkhof, een pastorie, een kosterswoning,

een parochiegebouw en bijvoorbeeld een school. Dit houdt
in dat de betekenis van religieuze gebouwen verder gaat dan
alleen de gebouwen op zich. Het zijn vaak
stedenbouwkundige en landschappelijke ensembles van een
uniek en bijzonder karakter. In een aantal gevallen zijn ze
ooit als samenhangend geheel ontworpen en dragen ze alle
kenmerken van een veelomvattend ontwerp. De onderdelen
zijn weldoordacht ten opzichte van elkaar gesitueerd, ze
vertonen samenhang in hun massa, geleding en uiterlijke
verschijningsvorm; en wordt gebruik gemaakt van
bouwmaterialen en kleuren die harmonisch op elkaar zijn
afgestemd. Vanwege de belangrijke functie die deze
complexen en ensembles in stad en dorp vervullen, zijn ze
vaak ook centraal en markant gelegen. In dit opzicht zijn ze
vaak ook beeld- en silhouetbepalend.
Bredere context
Ook in ander opzicht moet het religieus erfgoed in een
bredere context worden geplaatst. Dit erfgoed speelt
namelijk niet alleen een actieve rol bij het praktiseren van het
geloof, maar ook bij het vervullen van maatschappelijke,
economische en culturele functies. Dat deze gebouwen een
religieuze rol vervullen, is evident omdat ze daarvoor zijn
opgericht. Er wordt de eredienst gehouden, er worden
sacramenten toegediend en er wordt het Woord verkondigd
uit de Bijbel, de Koran of de Tora, maar hun betekenis gaat
verder, ook op andere gebieden.
Maatschappelijke functies
In religieuze gebouwen wordt ook het nodige werk gedaan
op het gebied van opvoeding, opleiding, maatschappelijke
integratie, dienstverlening en zorg in de brede zin van het
woord. Priesters, religieuzen, dominees, imams en andere
medewerkers hebben taken die verder reiken dat alleen de
strikt religieuze. De gebouwen zijn plekken van samenkomst
waar informatie wordt uitgewisseld, waar men elkaar
adviseert en ondersteunt. Het behoeft weinig
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verbeeldingskracht om zich een idee te vormen van de
maatschappelijke betekenis van de religieuze gebouwen.
Illustratief zijn de resultaten van een onderzoek van het
KASKI en het NIM Nijmegen Institute for Mission Studies),
verricht in opdracht van het gemeentebestuur van
Rotterdam, met als titel ‘Tel je zegeningen’. Daaruit blijkt dat
kerken een hoog maatschappelijk rendement hebben. Als de
gemeente Rotterdam zou moeten opdraaien voor de
psychosociale en maatschappelijke hulpverlening die nu
wordt geboden door de kerken, dan zou haar dat tussen
euro 110 en 133 miljoen kosten. Het overgrote deel van de
hulp wordt geboden door vrijwilligers. Uit het onderzoek valt
af te leiden dat de hulp die kerken bieden, vooral mensen
bereikt in acute crisissituaties. De hulp van kerken is
laagdrempelig, anoniem en niet-bureaucratisch. Het gaat
daarbij om zeer uiteenlopende activiteiten, van
ziekenbezoek, kleding inzamelen en verdelen, hulp bij
rouwverwerking, het verstrekken van maaltijden, het bieden
van noodhulp en relatiebemiddeling tot hulp aan dak- en
thuislozen, jongerenkampen, huiswerkbegeleiding,
taalcursussen en laagdrempelige concerten. De
onderzoekers benadrukken dat de kerkelijke hulp de sociale
cohesie in de samenleving versterkt. Met hun
maatschappelijke activiteiten bereiken de gezamenlijke
Rotterdamse kerken tussen de 500.000 en 600.000 mensen.
Met dit rapport is het grote maatschappelijk rendement van
zowel traditionele, als migrantenkerken aangetoond. Eerder
onderzoek in Utrecht over het werk van de Protestantse Kerk,
in Den Haag van migrantenkerken en onderzoek van het
werk in moskeeën onderstrepen deze bevindingen. Als de
cijfers uit het Rotterdamse rapport worden doorgetrokken
naar heel Nederland, dan zorgen de kerken elk jaar voor een
maatschappelijk rendement van ruim euro 3 miljard.

de grond, gaat het ook om het interieur en alle roerend goed
dat direct of indirect met de gebouwen verbonden is.
Privaateconomisch is instandhouding, gebruik en exploitatie
geen sinecure, maar sociaaleconomisch zijn ze van groot
belang vanwege de brede bijdrage die ze leveren aan de
waarde van de buurt waar ze gelegen zijn. Religieuze
gebouwen vormen ook in ander opzicht een directe
economische factor van betekenis, zij hebben een
zogenaamd multipliereffect. Daarbij moet men denken aan
de diverse onderhoudswerkzaamheden en de
gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden met de daarmee
verbonden opleidingstrajecten. Religieuze gebouwen waar
nevenactiviteiten plaatsvinden, genereren diverse directe
vormen van economisch verkeer voortvloeiend uit die
activiteiten. Dan is er verder het cultuurtoerisme, waarbij
historische steden, religieuze gebouwen, musea voor
religieuze kunst en musea in het algemeen een belangrijke
rol spelen. Dit zorgt voor een economische impuls voor
stad, dorp en streek. Het gaat dan niet alleen om de directe
inkomsten, maar vooral ook om wat in de ‘marge’ daarvan
aan economische opbrengsten wordt geproduceerd, zoals
transport, horeca, winkelen en dergelijke.
Culturele functies
Religieuze gebouwen vervullen ook culturele functies. Niet
alleen in de zin van cultureel erfgoed, maar ook als plek waar

Economische functies
Religieuze gebouwen vertegenwoordigen ook een belangrijke
economische functie. Behalve de waarde van het gebouw en
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bijvoorbeeld kerkkoren repeteren en zingen, het orgelspel
wordt beoefend, zang-, muziek- en toneeluitvoeringen
plaatsvinden, processies beginnen en eindigen,
familiegebeurtenissen met ritueel worden bekrachtigd,
enzovoort. Een bijzonder voorbeeld is de Grote of
Stevenskerk te Nijmegen. Deze uit de dertiende eeuw
stammende van oorsprong katholieke kerk werd in 1591 in
gebruik genomen door de hervormde gemeente, en is met
uitzondering van een kort intermezzo steeds hervormd
gebleven. In de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw
door een vergissingbombardement van de geallieerden
zwaar beschadigd en werd daarna gerestaureerd en
gedeeltelijk herbouwd. Het kerkgebouw heeft nog een
religieuze functie: het is het thuis van het Oecumenisch
Citypastoraat. Maar daarnaast fungeert de kerk als plaats
voor talrijke culturele evenementen, zoals huwelijksdiensten,
uitvaarten, muziekuitvoeringen, orgelconcerten, festivals,
themarondleidingen, boekenbeurzen, lezingen, inaugurele en
afscheidsredes van hoogleraren van de Radboud Universiteit,
exposities, muziek en kunst in de kerk, theatervoorstellingen,
activiteiten in het kader van het Gebroeders van Limburg
Festival, enzovoort. Daarmee is het kerkgebouw, dat in een
kerkelijke stichting is ondergebracht, een wezenlijk onderdeel
van de culturele infrastructuur van de gemeente. Op dit
gebied zijn er ook andere voorbeelden, zoals de Nieuwe Kerk
te Amsterdam, de Pieterskerk te Leiden, de Onze-LieveVrouwekerk te Breda en de Eusebiuskerk te Arnhem.
Ruimtelijke functies
Zeker ook zo belangrijk is de ruimtelijke betekenis van
religieuze gebouwen. Deze zijn vaak gelegen op prominente
plekken in de stads- en dorpsplattegrond. Ze fungeren als
landmark en als icoon van de nederzetting. Hun
verschijningsvorm en bijzonder karakter geven de plek
bovendien een bijzondere identiteit. Mensen die er wonen
identificeren zich graag daarmee. Het zijn gebouwen en
plekken die verbonden zijn met hun individuele en hun

collectieve biografie. Daarbij moet men ook bedenken dat
het niet alleen om het religieus gebouw op zich gaat, maar zoals gezegd - ook om het complex en het ensemble. Het
religieuze gebouw is onderdeel van een ruimtelijke biotoop
waarbij geomorfologie, landschap, archeologie,
cultuurhistorie, kunst en stads- en dorpsmorfologie een
unieke associatie aangaan en zorgen voor een hoogwaardige
en hogelijk gewaardeerde ruimtelijke setting.
4.4 Maatschappelijke veranderingen
De maatschappij staat niet stil; alles beweegt. Gedurende de
laatste decennia hebben zich veranderingen in de
Nederlandse samenleving voltrokken die van grote invloed
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zijn op het religieuze erfgoed. Processen van demografische
transitie, urbanisatie, modernisering, multiculturalisering,
ontkerkelijking en secularisering hebben diepe sporen
nagelaten in het religieuze klimaat van Nederland.
Demografische transitie
De groei van de Nederlandse bevolking is de laatste
decennia teruggelopen. Voor zover er sprake is van groei
wordt deze vooral bepaald door migratie en door geboorten
uit migrantengezinnen. Het aantal gezinnen is afgenomen,
het aantal alleenstaanden groeit. Verder is ook de
gemiddelde leeftijd van de Nederlander toegenomen. De
Nederlandse bevolking vergrijst en ontgroent.
Urbanisatie
Terwijl tot voor enkele decennia een groot deel van de
Nederlandse bevolking in dorpen op het platteland
woonachtig was, woont nu het overgrote deel in plaatsen
met meer dan 20.000 inwoners. Het aantal stedelingen is
dan ook relatief groter dan het aantal mensen op het
platteland. De grote steden in Nederland (met hun
randgemeenten) herbergen een aanzienlijk deel van de
bevolking. De Randstad en haar vleugels zijn min of meer
één grote stad geworden.
Modernisering
Het begrip modernisering verwijst naar het geheel van
samenhangende maatschappelijke veranderingen die vanaf
de industriële revolutie hebben plaatsgevonden. Deze
veranderingen hebben een overgang tot stand gebracht van
de traditionele standenmaatschappij naar de moderne
samenleving. Modernisering uit zich in een reeks van
verschijnselen, zoals natievorming, bureaucratisering,
democratisering, secularisering, rationalisering en
individualisering. Het gaat met andere woorden om een
verzamelbegrip voor een groot aantal met elkaar verbonden
veranderingsprocessen. Ze hebben een ding

gemeenschappelijk, namelijk dat ze de hegemonie van een
allesomvattend, integraal zingevend religieus kader ter
discussie hebben gesteld.
Multiculturalisering
De Nederlandse samenleving is gedurende de laatste
decennia qua etnische en culturele groepen diverser
geworden. Het aantal Marokkanen, Turken, Pakistani,
Indiërs, Surinamers enzovoort is sterk toegenomen.
Nederland is van een uniculturele samenleving (uiteraard
met vele verschillen binnen Nederland) tot een
multiculturele samenleving geworden. Dit uit zich ook in het
aantal religies in Nederland. Er zijn religieuze groeperingen
bijgekomen die Nederland voordien niet kende.
Ontkerkelijking
Afgaande op gegevens uit het meest recente onderzoek ‘God
in Nederland’ kan worden gesteld dat het geloof in het leven
van steeds minder Nederlanders een centrale rol speelt,
maar voor degenen die geloven is de betekenis van het
geloof wel groter geworden. Het aantal Nederlanders dat
zich gelovig noemt, is in vergelijking met het vorige God-inNederland-onderzoek (1997) gedaald van 67 tot 62 procent,
maar als die mensen wordt gevraagd wat ze geloven, blijkt
dat slechts een kleine veertig procent van alle Nederlanders
zich verbonden voelt met kerken en andere godsdienstige
groeperingen. Het aantal Nederlanders dat wekelijks naar de
kerk gaat daalt. Het percentage Nederlanders dat zich
buitenkerkelijk noemt is ongeveer de helft van de bevolking.
Het aandeel katholieken en protestanten in de Nederlandse
bevolking is sinds 1966 van zestig naar dertig procent
gedaald. Veertig jaar geleden ging nog de helft van de
Nederlanders regelmatig naar de kerk. In 2006 is dat tot 16
procent gedaald. Ook onder de kerkleden nam de
regelmatige kerkgang af. Veertig jaar geleden ging 77 procent
van hen met zekere regelmaat naar de kerk. In 1996 was dat
tot 44 procent gedaald en in 2006 ging 40 procent van de
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leden regelmatig naar de kerk. Slechts de helft van de
kerkleden voelt zich nauw verbonden met hun kerk.
Katholieken voelen zich meer verbonden met de wereldkerk,
protestanten meer met de plaatselijke gemeente.

ook wel bezinningstoerisme genoemd, is populairder dan
ooit. Het aantal mensen dat deelneemt aan open
kerkendagen en open monumentendagen, dat verblijft in
kloosters voor bezinning en rust is sterk gestegen.

Secularisatie
Het leven van alledag staat minder in het teken van
godsdienst en godsdienstuitoefening. De Nederlandse
samenleving is in belangrijke mate geseculariseerd. Dit is de
algemene benaming voor de verwereldlijking zoals die tot
uitdrukking komt in laïcisering, ontkerkelijking, de reductie
van religie tot het private terrein en de afname van de
maatschappelijke invloed van religie. Tot voor kort namen
kerk en religie een belangrijke plaats in binnen alle aspecten
van het leven. Die plaats is vooral gegroeid in de loop van de
negentiende en twintigste eeuw ten tijde van de verzuiling.
Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw is de invloed
van de christelijke godsdienst en kerken op het openbare
leven verminderd. De komst van etnische groepen met een
islamitische achtergrond brengt Nederland in contact met
groepen waar de secularisatie minder heeft plaatsgevonden.

4.5 Consequenties voor het religieus erfgoed
Het ligt voor de hand dat de genoemde maatschappelijke
veranderingen tot een wijziging leiden in de positie van het
religieus erfgoed, zowel in absolute als in relatieve zin. Het
gevolg is dat leegstand van religieuze gebouwen als een
reëel en urgent maatschappelijk vraagstuk moet worden
gezien. Wel zijn daarbij verschillen te bespeuren tussen ‘stad
en platteland’.

Ook andere ontwikkelingen
Ondanks de verwachting dat de komende jaren nogal wat
gebouwd en roerend religieus erfgoed zijn functie zal
verliezen, zijn er toch ook andere ontwikkelingen. Er worden
nog altijd nieuwe religieuze gebouwen gerealiseerd, niet
alleen moskeeën en tempels, maar ook nieuwe
kerkgebouwen (ook door andere protestantse
kerkgenootschappen dan de PKN). Zo zijn in Barneveld
bijvoorbeeld twee nieuwe kerkgebouwen gerealiseerd met elk
meer dan 3.000 zitplaatsen. Verder zijn er ook andere
religieuze gebouwen tot stand gekomen, zoals
autobaankerken en -kapellen, stiltecentra in winkelcentra,
kapellen in ziekenhuizen en gevangenissen. Daarnaast is er
ook een actieve belangstelling voor religieuze gebouwen
vanuit een oogpunt van cultuurtoerisme. Het reli-toerisme,

Positie van het religieus erfgoed
In absolute zin moet men constateren dat er van het
religieuze erfgoed in de afgelopen eeuwen veel verloren is
gegaan. Dat geldt voor kerkgebouwen, voor kloosters, voor
kapellen, voor synagogen en ook voor allerlei roerend
religieus erfgoed. Ook in relatieve zin is de positie van het
religieus erfgoed veranderd. Terwijl kerken en kloosters
vroeger vrijwel volledig beeldbepalend waren voor stad en
land, hebben profane gebouwen zoals fabrieken, woontorens,
bankgebouwen, stationsgebouwen, winkelcentra,
overheidsgebouwen en dergelijke die positie in belangrijke
mate overgenomen. Het roerend religieus erfgoed is
gedurende de laatste eeuwen aangevuld met grote aantallen
profane (kunst)objecten. Ook dit impliceert dat het
religieuze erfgoed in relatieve zin minder prominent is.
Gewijzigde onderlinge verhoudingen
Ook in relatieve zin zijn er veranderingen in het religieuze
erfgoed opgetreden. De maatschappelijke veranderingen
hebben namelijk niet alleen consequenties gehad voor het
‘traditionele’ religieus erfgoed. Ook andere godsdiensten
bepalen in toenemende mate de aard en het karakter van het
religieus erfgoed. Naast kerken en synagogen zijn er
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Leegstand
Voor een groot aantal religieuze gebouwen dreigt als gevolg
van genoemde ontwikkelingen leegstand. De voormalige
Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, Fons Asselbergs,
merkt in zijn rapport: ‘De oude kaart van Nederland: leegstand
en herbestemming’ ten aanzien van religieuze gebouwen op,
dat de leegstaande gebouwen zich vaak op een prominente
locatie bevinden. De opnamecapaciteit door de markt van
deze vrijkomende objecten vormt een reëel probleem. Daar
komt bij dat overheden, aldus de rijksadviseur, niet of
nauwelijks op de hoogte zijn van deze trends.

moskeeën en tempels bijgekomen. Naast roerend religieus
erfgoed van de Christelijke denominaties is er roerend
religieus erfgoed van andere geloofsgemeenschappen
bijgekomen. Dit betekent dat de onderlinge verhoudingen in
de samenstelling van het religieus erfgoed gewijzigd zijn en
in de nabije toekomst verder zullen wijzigen. Concreet kan
dit bijvoorbeeld leiden tot een afname van het aantal kerken
en een toename van het aantal moskeeën. Dit gaat mogelijk
gepaard met een wijziging van het stadsbeeld: voor de ene
persoon een spookbeeld, voor de andere een verademing en
voor weer een andere een simpele constatering.

Verschillen tussen stad en platteland
De leegstand van religieus erfgoed verschilt tussen de
gebiedsdelen van Nederland en zeker ook tussen stad en
platteland. Door het intensieve ruimtegebruik in de Randstad
en door de grote vraag die er naar ruimte is, lijkt het daar
gemakkelijker om een rendabele nieuwe bestemming voor
een leegkomend gebouw te vinden. Zeker voor grote
kerkgebouwen gelegen buiten de Randstad zijn de
mogelijkheden om deze voor meer of andere doeleinden te
gebruiken wat beperkter. Probleem is wel dat juist in de
Randstad en in de grote steden elders in een kortere tijd
naar verwachting een groot aantal van dit gebouwen vrij zal
komen. Misschien wel het meest problematisch zijn de
leegstaande en leegkomende kerken en kloosters in dorpen
op het platteland waar de vraag naar dit type ruimte minder
is en waar de exploitatie van deze gebouwen vaak uiterst
moeilijk is.
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5. Religieus erfgoed: heden en toekomst

Na de bespreking van religie en religieus erfgoed, is nu de
vraag aan de orde: Wat is de stand van zaken met betrekking
tot het religieus erfgoed? Over welke aantallen gaat het? Zijn
er (grote) regionale verschillen? Maar het gaat niet alleen om
wat de stand van zaken is, maar ook om welke
ontwikkelingen er zijn en wat de consequenties daarvan
zullen zijn: met andere woorden wat zijn de verwachtingen
over de toekomst van het religieus erfgoed? We bespreken
het gebouwd en roerend religieus erfgoed apart. Dat hangt
samen met het feit dat ieder van die categorieën zijn eigen
karakter en ook zijn eigen problemen kent. Verder zijn het
gebouwd en het roerend religieus erfgoed opgenomen in
uiteenlopende systemen van regelgeving en institutionele
kaders. Men moet daarbij wel goed voor ogen te houden dat
het gebouwde en roerende religieuze erfgoed vaak nauw met
elkaar verbonden zijn. Veel roerend religieus erfgoed bevindt
zich in het gebouwd religieus erfgoed, maar er is ook het
nodige dat door allerlei omstandigheden elders is terecht
gekomen: in gespecialiseerde musea, in streekmusea of op
andere plaatsen terecht is gekomen.

is gebruik gemaakt van de Sonneveld-gegevens, data van de
RACM en enquêtes die in de provincies zijn gehouden. Er is
een open en een gesloten deel van informatie over het
religieus cultureel erfgoed. Wie nu denkt dat het mogelijk is
om uiterst exacte statistische gegevens te kunnen
presenteren, moet toch een beetje worden teleurgesteld. Er
worden namelijk verschillende definities gebruikt van wat
bijvoorbeeld een kerkgebouw is, of wat het betekent als men
spreekt van een kerk in gebruik. Dit betekent dat de
statistische gegevens uit de verschillende bronnen onderling
nogal wat verschillen vertonen. Dat neemt niet weg dat we in
grote lijnen weten om welke aantallen het gaat.
Aantal religieuze gebouwen
Het totaal aantal religieuze gebouwen in Nederland kan
worden geschat op circa 9.855 (bron: Sonneveld). Daarbij
gaat het niet alleen om kerken, tempels, synagogen en
moskeeën, maar ook om andere religieuze gebouwen, zoals
kapellen, wegkapellen, kloosters, abdijen, stiften, gebouwen
voor catechisatie en dergelijke.

5.1 Gebouwd religieus erfgoed
Meten is weten, zo luidt een bekend gezegde. Dat geldt ook
voor het religieus erfgoed. In het kader van het Jaar van het
Religieus Erfgoed is bewuste ernaar gestreefd om in
cijfermatig opzicht een beter inzicht te krijgen in het
religieus erfgoed. De hier gehanteerde statistische gegevens
steunen wat betreft het gebouwd religieus erfgoed op
gegevens opgeslagen in het speciaal ontwikkelde Reliwikisysteem. Dit systeem is gebaseerd op de formule van de
digitale Wikipedia-encyclopedie. Bij de digitale inventarisatie
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Aantal kerkgebouwen
Van de 9.855 religieuze gebouwen zijn er 8.323 kerkgebouwen
(kerken, synagogen, tempels, moskeeën) met een religieuze
functie. Deze religieuze gebouwen zijn als volgt verdeeld
over de verschillende religieuze groeperingen (gebaseerd op
Sonneveld-gegevens).
Aantal kerkgebouwen met religieuze functie (2008)
Protestantse Kerk in Nederland

2.638

Overige protestantse kerkgenootschappen van

1.560

gereformeerde signatuur
Rooms-Katholieke Kerk

1.707

Baptisten

134

Evangelische Gemeenten en Pinkstergemeenten

705

Tempels

61

Apostolische kerken

195

Divers

712

Oud-Katholieke Kerk

31

Jodendom

51

Islam

399

Oosterse kerken/ kerken van buitenlandse origine

130

Totaal

Rooms-katholieke kerkgebouwen
Nederland telt ruim 1.700 Rooms-katholieke kerken in
gebruik. Het gaat om een zeer gevarieerd geheel: kathedralen,
basilieken, parochiekerken, stads- en dorpskerken. Ze
stammen uit een lange periode en sommige gaan terug tot
de vroege Middeleeuwen. De kerken zijn gebouwd in een
stijl die paste bij de tijd waarin ze tot stand zijn gekomen. Zo
zijn er romaanse, gotische, renaissance, barokke en
neogotische kerken, maar ook kerken uit de periode van de
Amsterdamse School, de Delftse School, het Nieuwe
Bouwen en bijvoorbeeld de periode van de Wederopbouw.
Veel van deze kerken zijn gelegen binnen de historische
binnensteden en de dorpskernen. Ze zijn vaak structuur- en
silhouetbepalend.

8.323

Protestantse kerkgebouwen
In Nederland bevinden zich circa 4.200 kerken die in gebruik
zijn bij de Protestantse kerkgenootschappen. Het gaat deels
om kerken die eerder als Rooms-katholiek kerkgebouw
fungeerden en na de Reformatie als protestantse kerk in
gebruik zijn genomen, maar ook om nieuwe kerken die
sedert de Reformatie zijn gebouwd. De nieuw gebouwde
protestantse kerken dragen de kenmerken van de periode
waarin ze tot stand zijn gekomen. Qua bouwstijl is sprake
van de nodige variëteit. Er zijn romaanse, gotische en
renaissance kerken die vroeger katholiek waren, maar er zijn
ook kerken in classicistische, neoclassicistische, neogotische
stijl en in stijlen van de twintigste eeuw. Ze nemen vaak een
prominente positie in het stads- en dorpsbeeld in.

Christelijke migrantenkerken
Volgens schattingen zijn in Nederland 650.000
gedocumenteerde en tussen de 100.000 en 200.000
ongedocumenteerde migrantenchristenen van wie velen zich
hebben aangesloten bij een migrantenkerk. De belangrijkste
maatschappelijke rol van deze migrantenkerken is het bieden
van opvang en hulp. Verder leveren migrantenkerken een
forse bijdrage aan de begeleiding van hun leden in de
Nederlandse samenleving. Soms organiseren ze concrete
activiteiten als taallessen, begeleiding van mensen langs
spreekuren en hulp bieden bij het invullen van formulieren.
Voor niet-westerse migrantenkerken geldt dat veel van hun
leden een lage sociaaleconomische positie hebben.
Vluchtelingen, al of niet met een officiële status, ontvangen
onderdak in de kerken. Niet alle leden van migrantenkerken
hebben echter dergelijke hulp en opvang nodig. Er worden
dan ook activiteiten gericht op ontspanning, sport en cultuur
georganiseerd. (Deze gegevens zijn ontleend aan het
onderzoeksrapport ‘Gratis en waardevol’.) In Nederland
wonen honderdduizenden christenen uit Azië, Afrika en
Midden- en Zuid-Amerika. Een aantal van hen vormden in
1992 een platform. Daaruit ontstond in 1997 SKIN (Samen
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Kerken in Nederland), een protestantse vereniging van
migrantenkerken en gemeenschappen, die contact legt met de
overheid en andere organisaties. De RK-migrantenparochies
vallen onder de bisdommen van de RK-kerkprovincie.
Kerkplantingen
Sinds 1990 zijn in Nederland tussen 300 en 500 nieuwe
plaatselijke kerken gesticht, waarbij de migrantenkerken niet
zijn meegeteld. (M. Vellekoop, 2008) Gemeentestichting blijkt
vooral het werk van evangelische- en pinkstergroeperingen,
maar ook kleine gereformeerde kerken zijn daarbij actief.
Deze kerkplantingen zijn vooral tot stand gekomen in ZuidHolland en op de Veluwe.

Gevangeniskapellen en ziekenhuiskapellen
In instellingen voor ziekenzorg en in penitentiaire
instellingen bevindt zich vaak een kapel voor de kerkdienst,
voor stilte en ook wel als rouwkapel. Het aantal van deze
kapellen kan worden geschat op vele tientallen. In het kader
van de modernisering van de ziekenhuiswereld en het
gevangeniswezen staan deze kapellen vaak onder druk.
Wanneer het gebouwencomplex wordt gesloopt, verdwijnt
vaak ook de kapel. Zo ging bij de sloop van het Nijmeegse
Canisiusziekenhuis een fraaie kapel met schilderingen van
Joannes Collette verloren. Bij herbestemming van het
gebouw wordt aan de kapel vaak een nieuwe bestemming
toegekend.
Burchtkapellen
Over de stand van zaken ten aanzien van burchtkapellen is
weinig bekend. De enige Nederlandse publicatie:
‘Slotkapellen in Nederland’ van Schellart, dateert van 1984.
Navraag bij de Nederlandse Kastelenstichting bevestigt dit.
Wel wordt van die zijde gewezen op een ander boeiend
aspect van het gebouwd religieus erfgoed, namelijk het
religieuze hergebruik van kastelen in met name de
negentiende en twintigste eeuw. Er zijn binnen Nederland
verschillende kastelen en buitenplaatsen die in gebruik zijn
genomen door religieuze kloosterordes en congregaties.
Soms waren dat Duitse of Franse ordes die vanuit hun eigen
land waren weggevlucht vanwege nieuwe wetgeving. De
kloosterordes betrokken in sommige gevallen Nederlandse
kastelen en buitenplaatsen die ze vervolgens aanpasten aan
hun wensen en behoeften (dus met kapel, refter enzovoort).
Marloes Vrancken verricht een onderzoek naar deze
religieuze herbestemming en de gevolgen hiervan voor de
kastelen en buitenplaatsen in de provincie Noord-Brabant.
Daarbij richt zij zich ook op de manier waarop tegenwoordig
wordt omgegaan met dergelijke kasteelterreinen en
buitenplaatsen, wanneer ze nogmaals een nieuwe
bestemming krijgen.
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Kerktorens
Kerktorens werden gebouwd als uitzichtpunt bij brand, ter
verdediging van de stad, als gevangenis, maar ook als
blikvanger. De eerste functie hebben ze verloren en daarvoor
in de plaats is gekomen het beklimmen van de kerktoren om
van een fraai uitzicht te genieten. De tweede functie als
blikvanger voor het gebouw en voor het dorp of stad is nog
altijd van groot belang. Er zijn kerken zonder kerktoren, maar
er zijn er ook met een, twee of zelfs meer torens. In een
aantal kerken is er een samenhang tussen torens en een of
meer koepels die in de kerk zijn aangebracht. Doorgaans
bevindt de kerktoren zich bij de westgevel, maar er zijn ook
torens die zich op de viering bevinden of op het transept.
Veel steden en dorpen worden in hun silhouet bepaald door
kerktorens. In de toren worden kerkklokken opgehangen. Als
dit niet mogelijk was, omdat het geld om een toren te
bouwen ontbrak, is er soms een klokkenstoel. Soms bevindt
zich in de kerktoren ook een carillon. Het geluid van het
carillonspel bepaalt mede de sfeer in stad en dorp. Vaak is
aan de toren ook een uurwerk bevestigd en luiden de klokken
per uur, halfuur of kwartier. Op de top van de kerktoren staat
meestal een symbool. Bij protestantse kerken is dat vaak een
weerhaan die de windrichting aan geeft en bij katholieke
kerken een kruis. De toren vormt vaak een constructief en
architectonisch onderdeel van het kerkgebouw, maar soms
staat deze los van het kerkgebouw (Garmerwolde,

Oosterhesselen, Domtoren Utrecht. Kerktorens zijn soms
het oudste deel van het kerkgebouw. In de Franse Tijd is een
aantal kerktorens genaast. Daarna zijn ze vaak eigendom
geworden van de burgerlijke gemeente. Dit leidt tot een
specifiek vraagstuk waarbij de kerktoren in andere handen is
dan de rest van de kerk. De toren van de Onze Lieve Vrouwe
in Amersfoort speelt een centrale rol in het stelsel van
rijksdriehoekscoördinaten. Tot de hoogste kerktorens in
Nederland behoren de Domtoren in Utrecht (112 meter),
Nieuwe Kerktoren in Delft (109 meter), Onze lieve
Vrouwentoren in Amersfoort (98 meter), Martinitoren in
Groningen (97 meter), Grote of Martinikerktoren in
Doesburg (95 meter), Lange Jantoren in Middelburg (90
meter), Grote Kerktoren in Dordrecht (72 meter),
Oudekerkstoren in Amsterdam (67 meter),
Munsterkerktoren in Roermond (66 meter), de Oldehove in
Leeuwarden (40 meter).
Kerkorgels
Kerkorgels zijn belangrijke onderdelen van het interieur van
kerken en kapellen. Zeker in protestantse kerken vormt dit
muziekinstrument veelal een belangrijk en zelfs dominant
kerkmeubel. Het orgel is in wezen een blaasinstrument: er
wordt lucht (wind) door pijpen geblazen, vroeger handmatig,
nu via een windmotor. Voor iedere toonhoogte moet een pijp
met een andere lengte worden aangeblazen. Het soort
geluid, de klankkleur, hangt vooral af van de vorm van de
pijp en het materiaal waar de pijp van gemaakt is (hout of
metaal). Kerkorgels werden oorspronkelijk niet gebruikt als
begeleidingsinstrument, maar om op geëigende plekken in
de liturgie muziekstukken te laten horen. Later werd de
voornaamste taak van het kerkorgel het begeleiden van de
gemeentezang, allereerst in de kerken van de reformatie,
later ook in de meeste Rooms-katholieke kerken. Orgels zijn
er in alle soorten en maten. Ze zijn meestal tegen de
westwand van de kerk geplaatst op de verdiepingshoogte,
maar ook in het schip of op het koor. De orgelkasten en
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orgelfronten zijn vaak van bijzondere schoonheid. Circa
2.000 orgels staan op de Rijksmonumentenlijst en zijn
gedocumenteerd beschreven en afgebeeld in de
Encyclopedie ‘Het historische orgel van Nederland’. Bekende
namen van orgelbouwers uit het verleden zijn onder andere
Niehoff, Van Covelens, Schnittger, Hinsz, Müller, Hagerbeer,
König, Bätz, Witte, Smits, Van Dam en Adema. Bekende
kerkorgels in Nederland zijn de grote instrumenten in
bijvoorbeeld de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch, de beide
Bavo’s te Haarlem, de Sint Walburg te Zutphen, de Sint
Servaas te Maastricht, de Martinikerk te Groningen, de Oude
en Nieuwe Kerk te Amsterdam, de Eusebius te Arnhem, de
Sint Stevenskerk te Nijmegen, de Grote Kerken in Breda en

kloosters en abdijen. De kloosterorden en congregaties
behoren tot de meest vergrijsde religieuze gemeenschappen
in Nederland. Enkele getallen geven een indruk van de
situatie: in 1970 telde Nederland nog bijna 40.000
religieuzen. In 2005 was dat aantal met 75% afgenomen. Aan
de grote bloei van het kloosterleven in de negentiende en
twintigste eeuw kwam in de jaren zestig van de vorige eeuw
een abrupt einde. De maatschappij veranderde en de
gangbare vormen van kloosterleven verloren hun
aantrekkingskracht voor jonge mensen. Er traden bijna geen
nieuwe leden meer toe, wat heeft geleid tot de situatie van
dit moment. Nederland telt 171 kloosters (stand 2008) met
een religieuze functie. Deze zijn vooral in de provincies
Limburg (49) en Noord-Brabant (62) te vinden. De kloosters
en abdijen variëren sterk naar het aantal bewoners, maar zijn
in het algemeen tamelijk beperkt in omvang. Kloosterorden
dateren vaak al uit de vroege middeleeuwen, veel actieve
congregaties zijn gesticht in de negentiende eeuw. Het
aantal religieuzen in Nederland bedraagt 8.418 (stand 31-122007). Het betreft 2.403 mannelijke en 6.015 vrouwelijke
religieuzen. De gemiddelde leeftijd van de religieuzen is
tamelijk hoog.
Aantal kloosters met religieuze functie in Nederland (2008)

Zwolle, de Pieterskerk te Leiden, enzovoort. Maar niet
minder indrukwekkend is de orgelpracht in tal van kleinere
kerken verspreid over het hele land. Veel historische orgels
zijn gerestaureerd, maar er is nog een forse achterstand.
Ook tegenwoordig worden nog nieuwe orgels gebouwd. De
hedendaagse Nederlandse orgelbouwers hebben
wereldfaam. Zij bouwen orgels in veel Europese landen, in
de Verenigde Staten, in Aziatische landen als Korea, Japan en
China. Zij kennen een Vereniging van Orgelbouwers in
Nederland.

Provincie

Aantal

Overijssel

5

Gelderland

21

Utrecht

11

Noord-Holland

14

Zuid-Holland

9

Noord-Brabant

62

Limburg

49

Totaal

171

Gegevens afkomstig van KASKI, 2008. Gespecificeerde gegevens

Kloosters en abdijen
Een bijzondere categorie religieuze gebouwen zijn de

van de kloosters met religieuze functie zijn bij het KASKI en KNR
aanwezig.
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Als gevolg van de terugloop van het aantal intredingen zijn
talrijke kloosters gesloten. Desondanks is nog steeds op
talrijke plekken het religieus leven zichtbaar aanwezig: in
gastenverblijven bij abdijen en in bezinningscentra, maar
ook bijvoorbeeld in de kleinschalige opvang van
vluchtelingen. Men schat dat er in Nederland ongeveer
7.000 kloosters zijn geweest. Een aantal is na sluiting
gesloopt, maar een groot aantal ervan heeft een nieuwe
bestemming gekregen. Om een voorbeeld te noemen in de
provincie Zeeland zijn er nog 11 kloostergebouwen, waarvan
geen enkel gebouw meer een religieuze functie heeft. De
meeste hebben een nieuwe bestemming gekregen en een
paar staat leeg.
Kloosterkerken
Binnen de kloostercomplexen nemen de kloosterkerken een
aparte positie in. Het is de plek voor samenkomst in verband
met het ‘ora’. Hier wordt - afhankelijk van de kloosterregels samen gebeden, gezongen en vindt de eucharistieviering
plaats, al dan niet in aanwezigheid van gasten. De
kloosterkerken zijn vaak té groot voor het aantal
kloosterlingen. Door middel van bouwkundige ingrepen
wordt geprobeerd een meer intieme ruimte te creëren,
bijvoorbeeld door een deel van de kerk ruimtelijk af te
bakenen. Plannen daartoe zijn bijvoorbeeld ontwikkeld in de
Abdij van Egmond. Met het opheffen van kloosters gaan ook
andere functies en bijbehorende gebouwen verloren, zoals
drukkerijen, wasserijen, bakkerijen, werkplaatsen,
timmerwerkplaatsen enzovoort. Nieuwe bestemmingen voor
kloosters worden vaak gevonden in de sfeer van
seniorenhuisvesting, verzorgingstehuizen,
opleidingsinstituten, hotels, conferentieoorden, musea en
dergelijke.
Kloostertuinen
Kloosters en abdijen beschikken vaak over ‘groen religieus
erfgoed’ in de vorm van kloostertuinen, religieuze parken,

waaronder processieparken, en landerijen. Veel
kloostertuinen zijn in het verleden verloren gegaan, vanwege
het feit dat ze verkocht zijn en gebruikt zijn voor andere
doeleinden, waaronder woonbebouwing. Dit neemt niet weg
dat er toch nog een aantal boeiende voorbeelden van
kloostertuinen zijn overgebleven: Emmausklooster te Velp,
klooster te Rolduc, St. Agatha bij Cuijck, Missiehuis Sankt
Gregorklooster te Steijl en het Albertinum te Nijmegen
(buiten gebruik). Bij de kloosters behoren vaak ook
begraafplaatsen speciaal bestemd voor de kloosterlingen.
Deze zijn vaak een integraal onderdeel van de
landschappelijke inbedding, de stedenbouwkundige opzet en
de architectonische vormgeving van een klooster.

Funerair erfgoed
Dit brengt ons in bredere zin bij het funerair erfgoed. Er zijn
in ons land circa 4.000 begraafplaatsen of kerkhoven. Van
3.200 zijn sedert 1998 de locatiegegevens in een database
vastgelegd door de toenmalige RDMZ in samenwerking met
Terebinth. Inmiddels zijn ruim 1.100 kerkhoven en
begraafplaatsen en objecten daarop beschermd. De
bescherming heeft tot op heden maar zelden geresulteerd in
de beoogde instandhouding. Bovendien wordt er ook nog
wel steeds vaak onvoorbereid en onzorgvuldig geruimd.
Daar komt langzaam verandering in. De stad Utrecht heeft
bijvoorbeeld de drie algemene begraafplaatsen opgenomen
in de ecologische hoofdstructuur. In Zutphen kan men de
48

landschappelijke begraafplaats uit 1840 naar ontwerp van
Zocher, het omliggende wandelgebied, de Berckel en de
Berckelpoort zien als een imposant ensemble.
Begraafplaatsen zijn - hoe paradoxaal het ook moge klinken levende monumenten. De LOB (Landelijke Organisatie
begraafplaatsen) is een organisatie, die eigenaren
(gemeenten en kerkgenootschappen) van begraafplaatsen
verenigt en door middel van discussie en kennisoverdracht
staat voor een beter beheer van begraafplaatsen. Zij geeft het
tijdschrift ‘De Begraafplaats’ uit. De katholieke, protestantse
en joodse begraafplaatsen en kerkhoven vormen een
belangrijke categorie bij het funeraire erfgoed. Bij dit type
erfgoed gaat het om meer dan alleen grafmonumenten en

grafzerken. Het gaat ook om de stedenbouwkundige
inpassing, de stedenbouwkundige opzet, de landschappelijke
aanleg, de beplanting, de bebouwing in de vorm van
toegangsgebouwen, ontvangstgebouwen, kapellen en
dergelijke. De specifieke locatie en de bijzondere aanleg en
vormgeving zorgen ervoor dat de kerkhoven en
begraafplaatsen plaatsen van stilte en bezinning zijn en
daardoor ook in lijn zijn met het religieuze erfgoed.
Synagogen
In Nederland staan ruim 150 synagogen (ook wel sjoel
genoemd). Ongeveer 50 zijn in gebruik als plaats van gebed
en studie voor de joodse gemeenschap. Tweederde van deze

gebouwen heeft de status van gemeentelijk, provinciaal of
rijksmonument. De oudste en grootste synagogen staan in
Amsterdam: de Portugese Synagoge uit 1675, nog steeds in
gebruik, en het niet minder monumentale complex van vier
Hoogduitse synagogen, dat sinds 1987 het Joods Historisch
Museum huisvest. Synagogen zijn in uiteenlopende
bouwstijlen verrezen. Veel synagogen hebben een nieuwe
bestemming gekregen als kerk, moskee, museum of
cultureel centrum. Andere zijn gesloopt of onherkenbaar
verbouwd.
Moskeeën
In Nederland leven ongeveer 850.000 moslims. De
moslimgemeenschap is zeer divers, zowel wat betreft
religieuze stroming als etnische achtergrond. In Nederland
zijn ongeveer 450 moskeeën. In de statistieken wordt
melding gemaakt van 120 moskeeën. Dit zijn moskeeën die
als zodanig herkenbaar zijn als gebouw (met minaret en
dergelijke). Er zijn in Nederland diverse grote moskeeën die
het straatbeeld bepalen door de Oosterse, dan wel exotische
architectuur van het gebouw. Een groot deel van de
moskeeën in Nederland is echter minder opvallend en
dikwijls gevestigd in (voormalige) schoolgebouwen,
woningen, winkelpanden, enzovoort. Door de groei van de
moslimgemeenschap gedurende de laatste decennia en door
de strengere veiligheid- en kwaliteitseisen voelen moslims
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zich geroepen om de gebedshuizen/moskeeën te
verbouwen, dan wel om geheel nieuwe moskeeën te bouwen.
Er worden steeds vaker nieuwe moskeeën gebouwd met een
opvallende oosterse architectuur, anderzijds doet de
moslimgemeenschap wel eens beroep op voormalige
kerkgebouwen voor hergebruik. In Slotervaart is onlangs een
‘poldermoskee’ geopend, dat wil zeggen een moskee
bedoeld voor alle etnische groepen en nationaliteiten, waar
in het Nederlands wordt gepreekt en waar mannen en
vrouwen dezelfde ruimte delen.

te houden dat er verschillende perspectieven zijn van waaruit
men naar het religieus erfgoed kan kijken. Een kerk is
bijvoorbeeld voor de geloofsgemeenschap een huis van en
toegewijd aan God, met name in de RK traditie, voor de
overheid is het een rijksmonument met een beschermde
status en voor een projectontwikkelaar een onroerend goed
met een bepaalde marktwaarde (men spreekt in die kringen
van religieus vastgoed). Hoewel we denken over hetzelfde te
praten, zijn de perspectieven zo verschillend dat eenheid in
denken slechts schijn is.

Tempels
Het aantal tempels waarin Boeddhisten en Hindoes hun
godsdienst uitoefenen, is in Nederland ongeveer 100,
ongeveer 50 Hindoetempels (mandirs) en 50
Boeddhatempels. Het merendeel is te vinden in de grote
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht),
maar ze zijn verspreid over het hele land. De He Hwa tempel
op de Amsterdamse Zeedijk is de eerste tempel die in
Europa volgens de beginselen van de Chinese bouwkunst is
gebouwd. In deze tempel bevindt zich een 400 kilo zwaar
Boeddhabeeld uit Taiwan. Een bijzonderheid bij deze tempel
is dat op de plaats waar nu de tempel is gevestigd, vroeger
het Cellezusterklooster stond.

Religieuze gebouwen in hun omgeving
Een religieus gebouw staat niet op zichzelf, ook de
(bebouwde) omgeving, zoals pastorie, kosterswoning,
kerkhof, kerkplein, kerkpad, groenaanleg, tuinmuren en
tuinen maken deel uit van het religieuze erfgoed. Met het
verdwijnen van het gebouw, verdwijnt ook vaak een deel van
de bijbehorende omgeving. Zeker bij kerken en kloosters gaat
het vaak om grote complexen, waartoe ook andere gebouwen
behoren als pastorieën, kosterswoningen, scholen,
boomgaarden, moestuinen, siertuinen, kruidentuinen,
processieparken, bedrijfsgebouwen enzovoort. Voormalige
kerk- en kloostertuinen hebben bijvoorbeeld plaats gemaakt
voor woningbouw, vestiging van kantoren en bedrijven,
parkeerterreinen of andere infrastructurele voorzieningen.

Religieuze gebouwen bekeken vanuit verschillende perspectieven
Het lijkt zo eenvoudig, we praten over religieus erfgoed,
maar ‘What’s is in a name’? Wanneer men let op het
woordgebruik, dan vallen enkele zaken op. In de eerste
plaats dat zelfs wanneer hetzelfde begrip wordt gehanteerd,
bijvoorbeeld kerk, dit toch op zeer verschillende
gebouwtypen betrekking heeft. Dit impliceert dat het goed is
om nader aan te duiden wat men precies bedoelt. Een
basiliek van eeuwen geleden is namelijk wat anders dan een
parochiekerk uit de Wederopbouwperiode. Een kloosterkerk
is wat anders dan een protestantse plattelandskerk. Maar
misschien nog wel van groter belang is om er rekening mee
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5.2 Roerend religieus erfgoed
Over wat nu wel of niet ‘roerend’ religieus erfgoed is, kan
men van mening verschillen. Dit hangt samen met het feit
dat er een categorie objecten is dat zich tussen ‘onroerend’
en ‘roerend’ religieus erfgoed in bevindt. Hoe is het juridisch
en maatschappelijk nu precies vastgelegd en geregeld?
Enerzijds zijn er de roerende zaken, waarover niemand zal
twijfelen dat zij roerend zijn. Onder deze categorie vallen
onder meer: liturgische gewaden, kerkzilver, liturgische en
andere religieuze boeken, kerkelijke archieven, rozenkransen,
medailles, losse schilderijen en andere losse objecten als
kandelaren, kaarsenstandaarden, bidstoelen enzovoort.
Anderzijds zijn er onderdelen in het interieur die
onlosmakelijk verbonden zijn met het gebouw, en die in
juridische zin bestanddeel zijn van de desbetreffende
onroerende zaak. Het gaat hier bijvoorbeeld om glas-inloodramen, glas-in-betonramen, doksalen, rituele baden,
muur- en plafondschilderingen, vloeren (natuurstenen,
houten of keramische vloeren), grafzerken, orgels,
luidklokken, kerkhekken, preekstoelen, biechtstoelen,
herenbanken enzovoort. Maar er is een tussencategorie
waarvan de status als roerend of onroerend niet direct
duidelijk is. Daarbij is het situatieafhankelijk of deze objecten
als bestanddeel van het gebouw moeten of kunnen worden
gezien, dan wel dat deze tot de roerende zaken gerekend
moeten worden. Dit kan onder meer afhankelijk zijn van de
wijze van bevestiging aan / in het gebouw, de vraag of de
onroerende zaak incompleet is zonder het desbetreffende
onderdeel, of het object bedoeld is om duurzaam ter plaatse
te blijven, of het object specifiek voor de onroerende zaak is
ontworpen of voor wat betreft ontwerp en/of maatvoering
daarop is afgestemd enzovoort. De meningen hierover
verschillen, en duidelijke juridische uitspraken hierover en
heldere kaders ontbreken, zodat vaak per geval zal moeten
worden beoordeeld of het om een bestanddeel gaat of niet.
In deze categorie gaat het om: altaren, retabels, tekstborden,
kerkbanken, communiebanken, kruiswegstaties en dergelijke,

maar ook kroonluchters, of andere specifiek op maat
gemaakte en op de ruimte afgestemde
verlichtingsornamenten. Deze objecten kunnen, afhankelijk
van de specifieke situatie, bestanddeel zijn van een
onroerende zaak, dan wel als roerend aangemerkt worden.
Hierbij is het wel belangrijk om op te merken dat een deel
van deze objecten een zodanige godsdienstige betekenis
hebben dat handhaving daarvan in een kerk de eventuele
herbestemming van dat gebouw ernstig zal beïnvloeden.
Ensembles en ‘Gesamtkunstwerke’
Het besef is gegroeid dat, om de geschiedenis van het
erfgoed goed te kunnen begrijpen, onroerende en roerende
cultuurhistorische zaken in samenhang moeten worden
gezien. Zeker in religieuze gebouwen is de zogenaamde
'ensemblewaarde' vaak groot. Het gaat daarbij vaak om wat
genoemd wordt ‘historisch gegroeide ensembles’, dat wil
zeggen een samenhangend geheel van objecten die zich in
de loop der jaren als het ware een ‘organische’ plaats in het
geheel hebben weten te verwerven. Hoewel het ensemble
intern buitengewoon divers kan zijn, qua ouderdom,
vormgeving en dergelijke, wordt het inmiddels toch als één
waardevol geheel ervaren. Soms is er sprake van een
ensemble dat verder reikt, namelijk wanneer gebouw en
interieur door één architect ontworpen zijn, zodat het geheel
als ‘Gesamtkunstwerk’ kan worden gezien. Als voorwerpen
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uit 1663. Het gebouw getuigt van de wijze waarop de
katholieken ten tijde van de Reformatie hun geloof moesten
belijden. Een historisch monument met een actuele
relevantie. Het museum trekt 75.000 bezoekers per jaar en
staat aan de vooravond van een spectaculaire verbouwing en
uitbreiding.
- Museum Van Gerwen-Lemmens
Dit museum in Valkenswaard heeft medio 2008 zijn deuren
moeten sluiten, waarna een groot deel van de collectie op 30
september 2008 bij Sotheby’s is geveild.
uit ensembles en ‘Gesamtkunstwerke’ worden verkocht, of
anderszins worden verwijderd, verliest ook het gebouw aan
culturele waarde. Het belang van het roerende erfgoed is
gedurende de afgelopen jaren vaak onderbelicht en daardoor
zijn helaas regelmatig belangrijke ensembles verloren gegaan
en zijn ‘Gesamtkunstwerke’ voor een deel ontmanteld.
De musea voor religieuze kunst en cultuur
Afgezien van Museum Catharijneconvent en het Joods
Historisch Museum, die hierboven al zijn beschreven, en
beide van internationaal belang zijn, kent Nederland nog een
beperkt aantal gespecialiseerde musea op het gebied van
religieuze kunst en cultuur.
- Bijbels Museum
Gevestigd in een prachtig Amsterdams grachtenhuiscomplex
wordt hier de hele context rond de bijbel in beeld gebracht.
Naast het beheer van een uitgebreide en gevarieerde
collectie op dit gebied, organiseert het museum
aansprekende tentoonstelling en ontwikkelt het educatieve
projecten voor diverse doelgroepen.

- Museum Jacob van Horne
In het voormalig gemeentehuis van Weert wordt sinds 1982
een belangrijke collectie Limburgse kerkelijke kunst getoond.
Dit gaat in combinatie met de nationale collectie van de
Orde der Minderbroeders (Franciscanen).
- Museum voor Religieuze Kunst, Uden
Een prachtig abdijcomplex in Noord-Brabant biedt onderdak
aan een nog functionerende samenleving van Birgittinessen
en een museum. De uitgebreide collectie van dit museum
belicht de rijke religieuze cultuur van (oostelijk) NoordBrabant. Naast topstukken uit de middeleeuwen kent het
museum ook een actief beleid op het gebied van de
moderne en hedendaagse kunst. Het museum bereidt

- Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
In het meest authentieke zeventiende eeuwse grachtenhuis
in Amsterdam bevinden zich originele woonvertrekken en
een verrassend Rooms-katholieke zolderkerkje/schuilkerkje
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(mogelijk) een fusie met het Noord-Brabants Museum voor.
Hoe het museum zich de komende jaren zal ontwikkelen, is
onduidelijk.
- Orientalis
Museumpark Orientalis biedt een eigentijdse kijk op de drie
religies die bepalend zijn geweest voor de identiteit van
hedendaags Europa: jodendom, christendom en islam.
Orientalis laat zien dat er meer is dan het bekende
spanningsveld tussen deze drie: een gemeenschappelijke
oorsprong, de gedeelde geschiedenis, verwante tradities,
verhalen en rituelen. Het richt zich op de grote vragen van
dit moment, prikkelt en inspireert.

- Klooster Ter Apel
Het betreft een voormalig Kruisherenklooster dat een nieuwe
functie heeft gekregen. Het fungeert momenteel als een
Museum voor Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze
Kunst.
Overige musea
Collecties op het gebied van religieuze kunst, anders dan die
uit de christelijke en de joodse traditie, bevinden zich o.a. in
het Tropenmuseum (Amsterdam), het Museum voor
Volkenkunde (Leiden) en het Wereldmuseum (Rotterdam).

Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN)
SKKN is de landelijke organisatie die zich al meer dan dertig
jaar inzet voor het ontsluiten van het christelijk roerend
religieus erfgoed, dat zich in kerken en kloosters bevindt. Zij
doet dit door het erfgoed te inventariseren, waardestellingen
te maken, collectiemanagement-adviezen te geven en
cursussen te ontwikkelen en te geven over het juiste beheer
en behoud van de objecten. Daarnaast is de SKKN de enige
landelijke organisatie die de diefstalregistratie uit kerken en
kloosters bijhoudt. Ten behoeve van het geïnteresseerde
publiek staat de website www.skkn.nl ter beschikking. De
objectbeschrijvingen van alle geïnventariseerde kerken en
kloosters zijn dus op één punt toegankelijk. Dat is een
unieke positie in Europa. De SKKN staat op het standpunt
dat het roerende religieuze erfgoed van de belangrijkste
godsdienstige stromingen in Nederland moet worden
vastgelegd. Vervolgens moeten de waarde van de objecten
op lokaal en nationaal niveau worden vastgesteld op basis
van criteria waarover consensus is met de betrokken
partijen. Pas dan kunnen weloverwogen besluiten worden
genomen met betrekking tot bewaren, onderbrengen en
vernietiging van het roerend religieus erfgoed.
Joods historisch Museum (JHM)
Het JHB inventariseert, waardeert en ontsluit het roerende
Joodse erfgoed dat in Nederland wordt bewaard.
Roerend erfgoed per geloofsgemeenschap
De problematiek rond het religieuze roerende erfgoed
beperkt zich in de praktijk tot het erfgoed van het Joodse
geloof en dat van een aantal Christelijke
geloofsdenominaties: Rooms-Katholieke Kerk (RKK),
Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Oud-Katholieke Kerk
(OKK), Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) en
Remonstrantse Broederschap (RB). Het roerend erfgoed van
de Moslims, Hindoes en Boeddhisten in Nederland is
relatief nieuw. Tot voor kort waren zij gehuisvest in utilitaire
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gebouwen, nu bouwen zij hun godshuizen en rusten deze
toe met potentieel roerend erfgoed. Dit erfgoed is volop in
gebruik en wordt niet acuut bedreigd.

siertorens, jatjes, menora’s, Torakasten en bijvoorbeeld
textilia. Dit betreft vooral erfgoed uit de achttiende,
negentiende en twintigste eeuw.

Rooms-katholieke roerend erfgoed
Het roerend erfgoed van de Rooms-katholieke kerk is zeer
uitgebreid, zeer gevarieerd en vaak ook zeer kostbaar. De
typische roerende zaken hebben veelal te maken hebben met
de eredienst in de brede zin van het woord, zoals
kruisbeelden, cibories, kelken, patenen, missalen,
gezangboeken, bidstoelen, doopvonten, liturgische gewaden,
kandelaren, kaarsenstandaarden, reliekschrijnen, ampullen,
ampullenschalen enzovoort. Het merendeel van het Roomskatholieke erfgoed stamt uit de negentiende en twintigste
eeuw.

Enkele cijfers ten aanzien van roerende objecten
De cijfermatige kennis over aantal en soorten roerende
religieuze objecten steunt vooral op gegevens verzameld
door de SKKN, de KNR en door de religieuze musea. Het
geheel aan objecten van de katholieke, protestantse en
joodse geloven kan worden geschat op ongeveer 300.000,
waarvan er tot nog toe 180.000 zijn geïnventariseerd
(gegevens SKKN en andere bronnen). Hoeveel roerend
religieuze objecten hebben we in Nederland en hoe is dat
over de verschillende geloofsgemeenschappen verdeeld? Van
christelijke en joodse groeperingen bestaat een globale
schatting, van andere religieuze stromingen zijn (nog) geen
gegevens beschikbaar.

Oud-katholieke roerend erfgoed
Het Oud-katholieke roerend erfgoed daarentegen stamt
voornamelijk uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het
bestaat uit een welhaast museale collectie van zilveren
voorwerpen, waaronder kelken, kandelaars, schenkkannen,
schalen, tabernakels, liturgische gewaden, kerkmeubilair en
schilderijen.
Protestants roerend erfgoed
Het protestantse roerend religieus erfgoed heeft vooral
betrekking op avondmaalzilver, gezangborden, statenbijbels,
doopvonten, dooprollen, doophekken, kroonluchters,
lezenaars, en dergelijke. Ook hier is sprake van een categorie
objecten die het midden houdt tussen roerend en onroerend,
te weten orgels, preekstoelen, glas-in-loodramen, grafzerken
en mausolea. De oudste stammen uit de zeventiende eeuw.
Enkele orgels zijn zelfs van nog oudere datum.
Joods roerend erfgoed
Het roerend religieus erfgoed van de Joodse godsdienst
bestaat vooral uit Torarollen en Torahouders met kronen en

Aantallen geïnventariseerde roerende objecten van christelijke en
joodse geloofsgemeenschappen
Geloofsgemeenschap

Aantal

Rooms-Katholieke Kerk

95.818

Protestantse Kerk in Nederland

58.815

Oud-Katholieke Kerk

2.600

Algemeen Doopsgezinde Sociëteit

817

Remonstrantse Broederschap

1.139

DoRe samengevoegde kerken

179

Christelijke Gereformeerde Kerken

520

Restgroep

782

Kloosters
Jodendom
Totaal

19.709
6.600
186.682

Kerkelijke archieven
Kerkelijke genootschappen hebben eigen archieven. Bij de
protestantse kerken kan daarbij worden gedacht aan de
gemeenten, de classis en de synoden. Bij de Rooms54

katholieke Kerk aan parochies, dekenaten, bisdommen en
kloosters. Maar ook maatschappelijke organisaties op
christelijke grondslag bouwen archieven op die in dit kader
van belang zijn. De archieven van de diverse christelijke
geloofsgemeenschappen bevatten gegevens over alles wat
met de kerken in brede zin te maken heeft, zoals gegevens
over doopsel, huwelijksinzegeningen, uitvaarten en andere
activiteiten. De archieven bevatten ook essentiële informatie
over kerkelijke goederen, waaronder bouwtekeningen en de
herkomstgegevens van objecten. De archieven worden
doorgaans zo lang mogelijk ondergebracht bij de eigenaren.
Kerkelijke archieven die niet meer door de eigenaren beheerd
kunnen worden, worden ondergebracht bij
overheidsarchieven of bij zogenaamde categoriale
archiefinstellingen. Bij de protestantse kerk moet dan vooral
worden gedacht aan het Historisch Documentatiecentrum
voor het Nederlands Protestantisme (HDC) in Amsterdam
en aan het Archief- en Documentatiecentrum van de
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (ADC) in Kampen. Ook
voor de archieven van Rooms-katholieke huize zijn er
verschillende bewaarplaatsen, met name het Katholiek
Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen en het
Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten in St. Agatha. De
categoriale archiefinstellingen beheren gezamenlijk circa 18
km archiefmateriaal. Het Utrechts Archief, dat van de
overheidsarchieven is aangewezen als bewaarplaats voor
kerkelijke archieven met een landelijke uitstraling, beheert ca.
4 km kerkelijke archieven. In de komende jaren zal daaraan
door de PKN nog ca. 2 km archiefmateriaal worden
toegevoegd. Over de hoeveelheid kerkelijke archieven bij
andere overheidsarchieven zijn geen cijfers voorhanden
vanwege het ontbreken van een centrale registratie.

over bronnen die ons iets vertellen over het verlies van
religieus erfgoed in het recente verleden, moeten we toch
stellen dat een diepgaand en gedifferentieerd inzicht in
omvang en aard van dit verlies ontbreekt. Iedereen die deze
kwestie op de voet volgt, weet dat er reden is om zich zorgen
te maken over het tempo en de omvang van het teloorgaan
van het religieus erfgoed, dat geldt voor het gebouwde
religieuze erfgoed, maar misschien nog wel in sterkere mate
voor het roerende deel, aangezien het roerend erfgoed
nauwelijks wettelijk beschermd is en gemakkelijk
verplaatsbaar en verhandelbaar is.
Vrijkomende kerkgebouwen
In de komende decennia komen honderden kerkgebouwen
vrij door demografische ontwikkelingen, ontkerkelijking en
samenvoeging van gemeenten en parochies. De RKK en de
PKN gaan ervan uit dat ongeveer 25-30% van hun
kerkgebouwen de komende tien jaar zal sluiten. Het gaat om
in totaal 1.000-1.200 kerkgebouwen. Ook voor de niet
vrijkomende kerken geldt dat de kerkgenootschappen steeds
meer moeite hebben om de kosten van dagelijks gebruik te
dragen, laat staan (voldoende eigen) gelden te genereren die
noodzakelijk zijn voor duurzame instandhouding.
Onvoldoende onderhoud resulteert altijd in een negatieve
spiraal en in explosief stijgende instandhoudingkosten

5.3 Ontwikkelingen in het religieus erfgoed
Het religieus erfgoed is dynamisch. Er komt weliswaar van
alles bij (zeker van nieuwe geloofsgemeenschappen), maar
er gaat tegenwoordig ook veel af. Hoewel we beschikken
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(kosten als gevolg van voortschrijdend verval). Vaak is er al
te weinig geld om goed in stand te houden, waardoor de
toekomstige kosten om het gebouw vervolgens duurzaam in
stand te kunnen houden dagelijks stijgen. Ook werken
overheidsmaatregelen ten aanzien van onder meer veiligheid
en arbeidsomstandigheden kostenverhogend.
Enkele cijfers
Ter illustratie is een tabel opgenomen waarin een schatting is
gemaakt van de van de toe- en afname van het religieus
erfgoed in het recente verleden. Het gaat om het verlies van
kerken, kloosters en synagogen, maar ook om de groei van
tempels en moskeeën. Het verlies heeft betrekking op zowel
sloop, als op herbestemming voor niet-religieuze
doeleinden.
Af- en toename van gebouwd religieus erfgoed in de periode
1975-2008
Soorten

Aantallen

Katholieke kerken

- 300

Protestantse kerken

- 600

Synagogen

- 10

Kloosters

- 1.500 (vestigingen)

Tempels

+ 100

Moskeeën

+ 430

Verwachting
Voor de nabije toekomst verwacht men op basis van
uitspraken van direct betrokkenen dat er veel religieuze
gebouwen een andere bestemming zullen krijgen of gesloopt
zullen worden. De aantallen waarom het gaat, en ook de
snelheid waarmee een en ander plaatsvindt, baart zorgen, te
meer daar het religieus erfgoed ook andere dan puur
religieuze functies vervult. Met andere woorden een groot
aantal religieuze gebouwen komt de komende jaren in de
gevarenzone. Een lichtpuntje daarbij is dat het besef van
urgentie van het vraagstuk er inmiddels is!

Verwachte af- en toename van gebouwd religieus erfgoed in de
komende tien jaar
Soorten

Aantallen

Katholieke kerken

- 400 à 500

Protestantse kerken

- 600 à 700

Synagogen

0

Kloosters

- 120

Moskeeën

+ 20

Tempels

+ 10

Religieuze gebouwen met een bijzondere problematiek
Er zijn verschillen in aard, omvang en intensiteit van de
problematiek tussen de verschillende soorten religieuze
gebouwen. Bij tempels is sprake van een uitbreiding van de
aantallen. Dit geldt ook (nog) voor de moskeeën, zij het dat
hier in toenemende mate sprake is van stabiliteit. Dit laatste
geldt ook voor de synagogen. De protestantse kerken en
katholieke kerken daarentegen hebben te maken met een
(grote) afname en de verwachtingen voor de toekomst zijn
niet anders.
Rooms-katholieke kerkgebouwen
Onder de Rooms-katholieke kerkgebouwen spitst de
problematiek zich toe op meerdere categorieën. Het gaat om
veel neogotische kerken uit de tweede helft van de
negentiende eeuw, gebouwen met een combinatie van
stijlinvloeden uit het begin van de twintigste eeuw, en ook
jongere kerkgebouwen uit de Wederopbouwperiode. De
negentiende eeuwse kerkgebouwen bevinden zich vaak aan
de rand van de historische binnenstad of aan de rand van
dorpskernen. Ze zijn vaak groot en monumentaal; ze
verkeren nog al eens in een bouwkundige toestand die veelal
te wensen overlaat. Door de ontkerkelijking en de fusie van
parochies zijn er vele buiten gebruik geraakt; een aantal
ervan is gesloopt of heeft een andere bestemming gekregen.
De kerken uit de Wederopbouwperiode zijn vaak centraal
gelegen in naoorlogse wijken, die in de loop der tijd qua
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bevolkingssamenstelling zijn veranderd. Ze representeren
een opvatting over de rol die de kerk in nieuwbouwwijken in
de naoorlogse periode speelde, zijn vaak in samenhang met
andere gebouwen en huizen als een stedenbouwkundige
eenheid ontworpen en vertonen in hun architectuur de geest
van die tijd (wijkgedachte, parochiegedachte). Ook hiervan is
al een tamelijk groot aantal van bestemming veranderd, of
afgebroken.
Oud-katholieke kerkgebouwen
Vrijwel alle Oud-katholieke kerkgebouwen stammen uit de
zeventiende en achttiende eeuw. Ze zijn in de historische
centra van de Hollandse steden te vinden en zijn vanaf de
straat niet als kerk te herkennen. Het roerend erfgoed is in
deze kerken altijd bewaard, zodat deze schuilkerken samen
met hun interieur en inventaris als ‘Gesamtkunstwerke’
kunnen worden gezien.
Protestantse kerkgebouwen
Wanneer een protestants kerkgebouw overtollig wordt,
beslist de eigenaar, de plaatselijke kerkelijke gemeente, wat
er met dit gebouw gebeurt. Het hangt van de kerkorde van
het betreffende kerkgenootschap af, hoe dit procedureel
verloopt, maar meestal is de plaatselijke kerkelijke gemeente
bevoegd tot verkoop. Binnen de Protestantse Kerk in
Nederland kunnen ook lokale gemeenten, die tot deze kerk
behoren, besluiten tot plaatselijke vereniging (fusie).
Wanneer men over meerdere kerkgebouwen beschikt, kan
men na verloop van tijd besluiten één of meer gebouwen af
te stoten. Deze worden verkocht voor sloop of voor een
andere bestemming. Hier bestaat een dreiging voor het
voortbestaan van diverse categorieën kerkgebouwen, zoals
kerken uit het begin van de twintigste eeuw en de
‘Wijkkerken’ uit de Wederopbouwperiode. De kerkgebouwen
maken in de regel een integraal onderdeel uit van de
stedenbouwkundige structuur en architectuur van de wijk,
zowel in voor- als naoorlogse wijken.

Kloosters en abdijen
Kloosters en abdijen vormen onder de religieuze gebouwen
misschien wel de meest bedreigde categorie. Zoals uit cijfers
over de verwachtingen blijkt, zullen de komende jaren nog
maar weinig kloosters en abdijen hun religieuze functie
behouden. Dat wil niet zeggen dat ook de klooster- en
abdijcomplexen zullen verdwijnen. In een aantal gevallen is
er sprake van ‘herleving’ van de kloosters en abdijen door
het grote aantal gasten dat gedurende een dag of enkele
dagen zich even uit het drukke leven terugtrekt en deelneemt
aan het dag- en nachtritme van de kloostergemeenschap. In
een aantal kloosters zijn de gastenverblijven uitgebreid en
lopen de aantallen gasten in de duizenden. In vergelijking
met kerken, lenen kloosters zich vaak beter voor
herbestemming. Dit blijkt ook uit de vele kloostercomplexen
die gedurende de laatste decennia een nieuwe bestemming
hebben gekregen als verzorgingscomplex, bejaardencentrum,
huisvesting voor bijzondere categorieën, maar ook functies
als hotel, restaurant, bibliotheek, conferentieoord en
dergelijke.
‘Vrijkomende’ en ‘toekomende’ roerende objecten
Als gevolg van sluiting van katholieke en protestantse kerken
en kloosters in de komende tien jaar verwacht de SKKN dat
zeer veel religieus roerend erfgoed vrijkomt (circa 140.000
objecten). De waardevolle kern die vrijkomt, schat de SKKN
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op 20% van het totaal, hetgeen ruim 26.000 objecten zou
betekenen.
Verwachte aantallen ‘vrijkomende’ en ‘toekomende’ objecten*
Geloofsgemeenschap

Aantal

Rooms-Katholieke Kerk

- 50.800

Kloosters

- 60.000

Protestantse Kerk in Nederland

- 43.550

Islam

?

Boeddhisme

?

Hindoeïsme
Totaal

?
- circa 150.000

* Dit is zonder de andere kleinere kerkgenootschappen als
Remonstrantse Broederschap, Algemeen Doopsgezinde Sociëteit
en Oud-Katholieke Kerk.

Collecties van kloosters
De dreigende opheffing van de kloosterfunctie van
kloostercomplexen levert een groot risico op voor
kloosterinterieurs en religieuze objecten. Het risico is
tweeledig. Enerzijds het uit elkaar vallen van ensembles en
anderzijds het verlies van individuele objecten. De zorg van
de kloosterlingen zelf is al uitgegaan naar hun erfgoed. Dat
begon met de zorg voor de kloosterarchieven, met unieke
gegevens over de orden en congregaties. Veel
gemeenschappen hebben hun archief altijd goed op orde
gehouden, maar het ging hen ontbreken aan de benodigde
menskracht. Daarom richtten zij in 1989 samen het
Dienstencentrum Kloosterarchieven op. De
kloostergemeenschappen die bij het Dienstencentrum waren
aangesloten, hielden elk jaar een gezamenlijke vergadering.
Daar kwam ook de toekomst van hun erfgoed aan de orde.
Het erfgoed van opgeheven kloosters werd tot dan toe
overgebracht naar de zogenaamde moederhuizen: de
hoofdvestigingen van de orden en congregaties in
Nederland, maar vanwege de vergrijzing zouden ook die

vestigingen binnen afzienbare tijd de deuren moeten sluiten.
Wat zou er dan moeten gebeuren met de archieven, de
bibliotheken en de vele voorwerpen uit die kloosters? Na
uitvoerig overleg besloten de orden en congregaties in 2001
tot de oprichting van een erfgoedcentrum in eigen beheer.
Daar zouden zij gezamenlijk hun kerncollecties kunnen
onderbrengen. Als vestigingsplaats voor het erfgoedcentrum
werd gekozen voor het kruisherenklooster van St. Agatha, in
de gemeente Cuijk. Dit is het oudste bewoonde klooster in
Nederland. Sinds 1371 wonen en werken hier kruisheren, tot
op de dag van vandaag. Het is het enige klooster in
Nederland dat vanuit de middeleeuwen is overgebleven.
Naast het klooster is een depot gebouwd voor al het
papieren erfgoed dat naar St. Agatha wordt overgebracht. Er
kunnen er ongeveer 6,5 km archief- en bibliotheekmateriaal
in worden ondergebracht. Het erfgoedcentrum is in 2006
officieel geopend als ‘Klooster Sint Aegten. Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven’ en is inmiddels uitgegroeid tot
een landelijk project waaraan meer dan 90 orden en
congregaties deelnemen, ongeveer tweederde van alle
kloostergemeenschappen in Nederland. Al deze
gemeenschappen brengen in St. Agatha archieven, boeken
en voorwerpen bijeen, in een kloosterlijke omgeving, met de
bedoeling dat ze door belangstellenden bekeken en
bestudeerd kunnen worden.
Tentoonstellingsruimten voor het kloosterleven
In St. Agatha beschikt Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten
over een expositieruimte op de zolderverdieping van het
kruisherenklooster voor vaste en voor wisselende exposities
over het kloosterleven in Nederland. Verder is daar de
ambitie om een groot deel van het kloostercomplex
toegankelijk te maken voor publiek: het poortgebouw en de
kloostertuinen, de kloosterkerk, enkele pandgangen en de
collectie handschriften en boeken die van oudsher in het
klooster aanwezig zijn. Het Erfgoedhuis Limburg, de
gemeente Venlo en een religieuze uit Tegelen zijn bezig met
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het maken van plannen om één van de kloostergebouwen in
Steyl te bestemmen voor een museale functie voor het
kloosterleven. Een tweede centrum voor het tonen van het
erfgoed van het kloosterleven, naast dat van St. Agatha, lijkt
alleszins gerechtvaardigd. Het bestaande Erfgoedhuis Sint
Aegten heeft vooral een educatieve functie; een ander
centrum zou een meer (reli)toeristische, dan wel reliwellness
functie kunnen hebben.
5.4 Oorzaken van de afname van het religieus erfgoed bij
enkele kerkgenootschappen
Wat zijn de oorzaken van de boven geschetste
ontwikkelingen? Voor een groot deel zijn die bekend. Het

gaat om de volgende zaken:
• De samenleving is in toenemende mate geseculariseerd.
• Het aantal leden van (traditionele) kerkgenootschappen
is (sterk) verminderd.
• Het aantal mensen dat zegt zich niet meer met een
kerkgemeenschap verbonden te voelen, is toegenomen.
• Het aantal kerkgangers is afgenomen.
• Mensen komen vaak alleen nog maar in een religieus
gebouw bij hoogtijdagen en gebeurtenissen als geboorte,
huwelijk en overlijden.
• Het aantal bezoekende leden van de kerkgemeenschap
nadert op veel plaatsen een kritieke ondergrens en neemt
minstens zo snel af als het aantal priesters, c.q.
dominees. Het aantal kerkgelegenheden wordt mede
teruggebracht om versnippering van de inzet van
priesters, c.q. dominees tegen te gaan.
• De fusering van geloofsgemeenschappen leidt tot een
vermindering van het aantal benodigde kerkgebouwen
c.q. kerkgelegenheden.
• Door fusies van parochies en kerkelijke gemeentes
verliezen kerken hun bestaansgrond.
• Het aantal kloosterlingen is drastisch verminderd en de
kloosterlingen die er nog zijn hebben een hoge
gemiddelde leeftijd.
• De vergrijzing en het overlijden van kloosterlingen leidt
tot het verlaten en leegstand van kloostercomplexen.
• Door de leegloop van kloosters en de bundeling van
kloosterlingen in bepaalde kloosters, komen
kloostergebouwen leeg te staan en dreigen ‘organische’
ensembles uit elkaar te vallen en individuele religieuze
objecten verloren te gaan.
• Kerken en kloosters worden als gevolg van al die
ontwikkelingen overbodig, te groot of te duur voor
gebruik en onderhoud.
• Door de aard van de gebouwen, en de soms
uitgesproken visies over al- of niet toelaatbare vormen
van neven- of hergebruik, is het financieel draagvlak voor
59

•

•

•

•

•

de gebouwen vaak beperkt.
Nevengebruik van kerkgebouwen wordt beperkt door het
‘schoenendoosconvenant’, waarbij belastingfaciliteiten,
aanslagen en heffingen beperkt blijven, mits het
nevengebruik de tijd van 30% van het gebruik niet
overstijgt.
De eisen die qua voorschriften door de overheden
worden gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld
brandveiligheid en ARBO zijn toegenomen, en betekenen
voor kerkeigenaren een lastenverzwaring die moeilijk te
dragen valt.
‘Monumentale kerkgebouwen zijn kostbaarder in
onderhoud en gebruik dan een modern, eigentijds
kerkgebouw.’ (Citaat: Hirsch Ballin)
De subsidie voor restauratie en onderhoud van
monumenten is de afgelopen jaren geminimaliseerd.
Daarmee zijn de kosten voor de instandhouding van de
religieuze gebouwen vaak te hoog geworden voor de
geloofsgemeenschappen.
Aanpassing in het interieur van kerkgebouwen voor
nieuwe vormen van gebruik leiden vaak tot aantasting,
verkoop of vernietiging van monumentale kerkelijke
interieurs.

Gevolgen voor het religieus erfgoed
Het verlies van religieus erfgoed heeft grote gevolgen, niet
alleen voor de kerkgenootschappen, maar ook voor de
maatschappij. Er treedt vaak een vicieuze cirkel in werking
die er als volgt uit ziet. Het verminderd gebruik leidt tot
achterstallig onderhoud. Door onvoldoende onderhoud
ontstaan explosief stijgende instandhoudingkosten
(vervolgschade door voortschrijdend verval). Vaak is er reeds
te weinig geld om goed in stand te houden, waardoor de
toekomstige kosten om het gebouw vervolgens duurzaam in
stand te kunnen houden dagelijks stijgen. Er is onvoldoende
geld voor de instandhouding. De lasten gaan zwaar drukken
op de begroting van de parochie of kerkelijke gemeente.

Soms wordt de voorkeur gegeven aan verkoop van het
gebouw. De koper heeft vaak andere plannen met het
gebouw of de grond, waardoor het gebouw verloren gaat
door gedeeltelijke of volledige sloop. Kerkelijke eigenaren
geven soms ook de voorkeur aan sloop boven hergebruik.
Dit hangt deels samen met bezwaren tegen niet-passend
hergebruik en deels met de vrees dat kerkgebouwen hun
eigen identiteit zouden verliezen bij massale
herbestemming. Verder ten dele met financiële motieven,
omdat commerciële ontwikkelaars en woningcorporaties
hogere prijzen betalen voor religieuze gebouwen die mogen
worden gesloopt. Nieuwbouw blijkt voor hen vaak
aantrekkelijker dan behoud en herbestemming van erfgoed
(zowel bij vigerende bestemmingsplannen, als bij
bestemmingsplanwijzigingen). Hierbij zij wel opgemerkt dat
de opbrengst van afgestoten kerkgebouwen, bij fusies van
parochies en kerkgemeenschappen, ten goede komt aan
restauratie en revitalisering van de te handhaven
kerkgebouwen. De opbrengst wordt met andere woorden
‘rondgepompt’. Met het verdwijnen en herbestemmen van
kerken en kloosters loopt ook het roerend religieus erfgoed
behoorlijke risico’s. Er zijn nogal wat concrete voorbeelden
waaruit blijkt dat de zorg voor dit roerend religieus erfgoed
pas heel laat wordt onderkend en dat vaak al plannen zijn
ontwikkeld waarin weinig zorgvuldig met het (semi)roerend
erfgoed wordt omgegaan, door onwetendheid en door
desinteresse.
5.5 Functies van het religieus erfgoed voor mens en
maatschappij
Het verlies van religieus erfgoed heeft grote
maatschappelijke gevolgen waarvan men zich helaas
onvoldoende bewust is. Een religieus gebouw is namelijk
meer dan alleen een plek (of object) voor de eredienst van
de betreffende geloofsgemeenschap. Het religieus erfgoed
vervult namelijk talrijke maatschappelijke functies. Als
zodanig kunnen worden genoemd:
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Het religieus erfgoed heeft een functie als tastbaar bewijs
van het bestaan van manieren van zingeving.
Het religieus erfgoed vormt een wezenlijk onderdeel van
het cultuurbezit van ons land. Het zijn tastbare
herinneringen aan een verleden waarin religie een
prominente rol speelde, ook nu nog een rol speelt en
waarschijnlijk ook in de toekomst zal spelen.
Kerkgebouwen vormen, zoals ook geadstrueerd in de
recente desbetreffende discussienota van de Protestante
Kerk in Nederland, vrijplaatsen van sacraliteit, nieteconomische ruimten in een door economie beheerste
samenleving, waar rust en bezinning plaats kunnen
hebben en aldus het heilige kan worden gezocht.
Het religieus erfgoed verschaft inzicht in belangrijke
perioden uit onze cultuurgeschiedenis. Het maakt
duidelijk welke interpretaties van mens en maatschappij
er zijn (geweest) en hoe die gestalte hebben gekregen in
gebouwen en interieurs.
Het religieus erfgoed draagt bij aan het zich herinneren,
het zich bewust worden van de eigen wortels. Het zijn
‘lieux de mémoire’. Ze fungeren als hulpmiddel om de
individuele, familie- of collectieve geschiedenis in
herinnering te roepen. Maar dat niet alleen, ze spelen ook
een rol als ‘lieux de la transmission de mémoire’, dat wil
zeggen als plekken waar deze herinnering aan nieuwe
generaties wordt doorgegeven. Door religieuze gebouwen
te bezoeken en religieuze voorwerpen te bekijken, is het
mogelijk om toekomstige generaties te vertellen over de
geloofsleer, de boeken waarin deze geloofsleer is
opgeslagen, de rituelen die bij de godsdienstuitoefening
worden gebruikt en de wijze waarop het religieuze leven
het leven van alledag beïnvloedde (en nog steeds
beïnvloedt).
Kennis van en belangstelling voor het religieus erfgoed
draagt bij aan de bevordering van het cultuurbewustzijn.
Het gebouwd religieus erfgoed neemt veelal in de
stedenbouwkundige en ruimtelijke structuur van stad en
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dorp een belangrijke plaats in en bepaalt in sterke mate
beeld en silhouet van de nederzetting.
Het gebouwd religieus erfgoed toont hoogtepunten in de
ontwikkeling van de architectuur in Nederland, met
specifieke kenmerken op het gebied van visie, stijl, vormen materiaaltoepassingen.
Het religieus erfgoed herbergt hoogtepunten op het
gebied van ambachtelijke bouw- en interieurkunst en
biedt daarvoor een ‘natuurlijk’ onderkomen.
Een deel van het roerend religieus erfgoed is als uiterst
waardevol te beschouwen vanuit een oogpunt van
beeldende kunst.
Het religieus erfgoed is meer dan materie, hoe fraai en
indrukwekkend ook. Het is het tastbare deel van de
individuele, groepsgebonden en collectieve biografie van
gelovigen, en vaak ook van ongelovigen.
In en vanuit het gebouwd religieus erfgoed vinden
belangrijke maatschappelijke activiteiten plaats, waarbij
roerend religieus erfgoed een belangrijke ondersteunende
functie vervult.
Religieus erfgoed huisvest een lange muzikale traditie
met bijvoorbeeld orgels, klokkenspel en zang.

6. Differentiële visies op het religieus erfgoed

Vroeger, en ook vandaag, zetten zich dagelijks veel
instanties, groepen en individuen in voor het religieus
erfgoed. Dat geldt voor eigenaren, kerkbesturen,
bisdommen, rentmeesters van kerkelijke gemeenten,
overkoepelende religieuze organisaties, vrijwilligers,
overheden op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau,
religieuze instituten, musea enzovoort. De inbreng van deze
organisaties en personen is van onschatbare waarde voor
het daadwerkelijk in stand houden van het religieus erfgoed.
Opvattingen over hoe met het religieus erfgoed om te gaan
variëren tussen eigenaren, geloofsgemeenschappen,
kerkelijke instellingen, particuliere organisaties en
bijvoorbeeld overheidsinstanties. Bovendien zijn die visies
niet altijd concreet geëxpliciteerd en zijn ze aan evolutie
onderhevig.
6.1 Visies op het religieus erfgoed
Welke visies zijn er over het religieus erfgoed en over de wijze
waarop daarmee om te gaan? Wat vinden de verschillende
geloofsgemeenschappen daarvan? Zijn er onderling grote
verschillen? Is er een min of meer gemeenschappelijke visie?
Hoe kijken particuliere instanties hier tegenaan? Hoe wordt
hierover gedacht bij de verschillende overheidsinstanties?
Hebben zij hierover een uitgesproken idee of laten ze dat
liever aan de betrokken partijen over?
6.2 Visies op het gebouwd religieuze erfgoed
Er is niet alleen sprake van een grote verscheidenheid in het
religieus erfgoed op zich; ook de visies op rol en betekenis
van dat erfgoed lopen uiteen. Om het zeer algemeen te
stellen: voor sommigen is het religieus erfgoed vooral van

godsdienstige betekenis, voor anderen het belangrijkste
cultureel erfgoed waarvoor intense inspanningen gedaan
moeten worden en voor weer anderen is het niet meer dan
onroerend of roerend goed dat verhandelbaar is en
functioneel ingezet kan worden voor nieuwe economische
doeleinden. In de praktijk zijn er differentiële visies niet
alleen over rol en betekenis ervan, maar ook over hoe ermee
in de toekomst om te gaan. Dat maakt het vraagstuk extra
gecompliceerd. Albert Reinstra (RACM) duidde dit kort en
krachtig aan in een beschouwing over de kerk in Nederland
door de vraag te stellen: is een kerk een Godshuis, is het
erfgoed of is het vastgoed?
Eigenaren
Eigenaren van religieuze gebouwen en van roerend religieus
erfgoed zijn de eerst aangewezenen te zorgen voor behoud
en instandhouding van hun bezit. Het begrip eigenaar lijkt
eenvoudig, maar ten aanzien van het religieus erfgoed is dit
buitengewoon complex. Dit hangt samen met het feit dat er
ingewikkelde relaties zijn tussen bijvoorbeeld de juridische
eigenaar en de kerkelijke eigenaar, dat op dit gebied
beslissingen vaak uiterst decentraal worden genomen, zeker
bij de protestantse kerkgenootschappen (kerkenraden). In de
praktijk zijn er wel eens hobbels die te maken hebben met de
vraag wie nu waarvan de eigenaar is en wie waarover het
voor het zeggen heeft. In de Protestantse Kerk in Nederland
en de meeste andere protestantse kerkgenootschappen zijn
de kerkgebouwen eigendom van de plaatselijke gemeente of
kerk. De plaatselijke kerkenraad (bestuur) is het bevoegde
orgaan dat besluiten neemt over de kerkgebouwen.
Afhankelijk van de kerkorde (statuut) van het betreffende
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kerkgenootschap is er overleg nodig met een plaatselijk
beheerscollege of een ledenvergadering. In de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN) is voor beslissingen ten aanzien
van monumentale kerkgebouwen of orgels bovendien
toestemming nodig van een regionaal toezichtsorgaan: ‘het
regionaal college voor de behandeling van beheerszaken’. Bij
de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk is de
plaatselijke parochie eigenaar van de kerkgebouwen, maar de
bevoegdheden tot handelen worden beperkt door het
kerkelijk recht (statuut) dat voorafgaande goedkeuring van
de bisschop vereist. Het algemene beeld is dat de eigenaren
(kerkbesturen, kerkelijke gemeenten, kerkenraden,
bisdommen, religieuze instituten, particuliere eigenaren,
stichtingen) zich voor meer dan honderd procent voor het
religieus erfgoed inzetten, maar dat zij vaak te maken krijgen
met maatschappelijke ontwikkelingen waarop zij geen
antwoord hebben. Aan ontkerkelijking en terugloop van
kerkbezoek kunnen zij doorgaans weinig (structureel) doen,
maar ze hebben wel met de effecten ervan te maken,
waardoor bronnen voor onderhoud en restauratie droog
komen te liggen, en ook de middelen ontbreken om het
roerend erfgoed goed onder te brengen en te onderhouden.
Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met exponentieel
toenemende onderhouds- en exploitatielasten. Een
toenemend aantal aanwijzingen tot beschermd
(gemeentelijk) monument beperkt de flexibiliteit,
economische handelsvrijheid en vermogenspositie van de
eigenaren. Zij ervaren het als een zware last om het religieus
erfgoed in stand te houden en hopen op steun van buitenaf:
van de staat, van provincies, van gemeenten, van
particulieren, van bedrijven, van sponsoren en noem maar
op. Hun visie wordt heen en weer geslingerd tussen
religieuze, cultuurhistorische, maatschappelijke en
economische overwegingen. Met andere woorden, zij willen
graag aan het behoud van het religieus erfgoed meewerken,
maar niet tegen elke prijs. Uiteindelijk moet onderhoud,
restauratie en dergelijke ook te bekostigen zijn. Wanneer dat

niet het geval is, dan zijn verkoop en mogelijke sloop, ter
vermindering van exploitatielasten en ter bekostiging van
investeringen elders, een optie, maar dan wel als uiterste
middel.
Kerkelijke organisaties
De toestand waarin het religieus erfgoed verkeert, varieert
per geloofsgemeenschap. Derhalve is er ook verschil in aard
en omvang van de problemen verband houdend met het in
stand houden van dit erfgoed. De verschillende
geloofsgemeenschappen hebben dan ook differentiële
opvattingen over hoe met het religieus erfgoed om te gaan
(zie Bijlage 3).
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De Rooms-Katholieke Kerk is van mening dat kerken
gewijde plekken zijn en zo mogelijk hun functie moeten
blijven vervullen. Wanneer dit om welke reden dan ook
niet meer mogelijk is, dan zijn er enkele opties, waartoe
bijvoorbeeld behoren het ontwijden van de kerk en deze
verkopen. Een eventuele consequentie van een en ander
kan zijn gehele of gedeeltelijke sloop van het religieus
gebouw. De bisschoppen hebben samen hun
uitgangspunten van beleid geformuleerd. In het
algemeen staan zij afwijzend tegenover herbestemming.
Toch sluiten zij hun medewerking aan het vinden van een
nieuwe bestemming in voorkomende gevallen niet uit.
Niet gepaste herbestemmingen van gebouwd religieus
erfgoed worden echter afgewezen; dan gaat de voorkeur
uit naar afbraak. Een mogelijkheid is om een kerk die aan
de eredienst onttrokken is, ‘in eigendom te houden’ en te
zoeken naar een andere waardige (tijdelijke)
bestemming. Men maakt zich bij de katholieke kerk vaak
zorgen over het feit dat in hun ogen minder belangrijke
gebouwen de status van gemeentelijk monument krijgen,
waardoor er een bescherming ontstaat die de
handelingsvrijheid beperkt. Een zorgpunt is ook dat door
al te veelvuldige herbestemming de identiteit van het
religieuze erfgoed zou gaan vervagen.
In het Bisdom van Haarlem is er een vierdeling in
kerkgebouwen gemaakt, waarbij voor iedere categorie een
eigen strategie geldt. Deze indeling is als volgt:

Een veel voorkomend fenomeen is dat het kerkgebouw
op zich geen superbe architectonische kwaliteit heeft,
maar de stedenbouwkundige situering en dimensies de
specifieke kwaliteit bepalen. De lokale overheid beschikt
over de mogelijkheid om door vestiging van een
‘voorkeursrecht gemeenten’, herziening van het
gemeentelijke bestemmingsplan, stedelijke
randvoorwaarden vast te leggen die deze genius loci kan
waarborgen. De plaatselijke commissie welstand en
monumentenzorg kan vervolgens de architectonische
kwaliteit van de nieuwbouw bewaken. Deze
‘stedenbouwkundige monumentenstatus’ zou een ware
uitdaging kunnen worden voor nieuwe, grensverleggende
architectuur.

A: Een categorie monumentale kerkgebouwen als integraal religieus

D: De categorie kerkelijke gebouwen zonder

erfgoed.

religieus/architectonisch stedenbouwkundige uitstraling.

Het gaat om kerkgebouwen die qua architectuur, ornamenten,

Instandhouding door de Rooms-Katholieke Kerk wordt

ramen en beeldhouwkunst geheel op de (christelijk) religieuze

afgewezen op basis van religieuze en economische redenen,

functie zijn ingericht en waarbij deze aspecten geheel zijn

ondanks het feit dat de keuze voor sloop van deze gebouwen

merendeel betrokken kerkelijke en maatschappelijke partijen
gedragen te worden.
B:Een categorie kerkgebouwen als
architectonisch/stedenbouwkundig monument, maar met beperkte
religieuze signatuur (voor het gemak: ‘neutrale kerken’).
Het kerkenbestand telt vele gebouwen met een religieus
neutrale uitstraling, maar met bepaalde hoge architectonische
kwaliteiten die hebben geleid tot een aanwijzing tot beschermd
monument. Dit kunnen rijksmonumenten zijn, vaker zijn het
gemeentelijke monumenten. Herbestemming behoort hier tot
de mogelijkheden.
C: De categorie kerkelijke ‘monumenten’ in de zin van
stedenbouwkundige kwaliteiten.

verweven met het gebouw. In deze categorie is het vrijwel
onmogelijk een profane herbestemming te realiseren zonder

maatschappelijk vaak gevoelig ligt.

•

aantasting van cultuurhistorische en maatschappelijk/religieuze
waarden. Deze kerkgebouwen zijn doorgaans rijksmonumenten.
De wens tot integraal behoud van ‘Gesamtkunst’ blijkt door het
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De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft in juni
2008 een discussienota uitgebracht over deze thematiek
onder de titel ‘Een protestantse visie op het kerkgebouw met
een praktisch-theologisch oogmerk; discussienota van de
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•

•

Protestantse Kerk Nederland’. Uit deze discussienota valt
af te leiden dat men in die kringen de mening is
toegedaan dat men er in eerste instantie naar moet
streven kerkelijke gebouwen te behouden in de
oorspronkelijke functie. Wanneer dit geen optie is, dan
behoort herbestemming tot de mogelijkheden, maar dan
alleen wanneer er sprake is van een zogeheten ‘passende’
herbestemming. Daarbij wordt expliciet opgemerkt dat
herbestemming voor andere godsdiensten dan het
Christendom en het Jodendom als een niet-passende
herbestemming wordt gezien. Profane, commerciële
herbestemmingen worden ontraden.
De Joodse gemeenschap is van mening dat synagogen
bedoeld zijn voor de Joodse eredienst en wanneer ze
deze functie verliezen andere bestemmingen mogelijk
moeten zijn. Uitgesloten zijn de bestemming tot badhuis,
leerlooierij, ritueel bad of toilet.
De Islamitische gemeenschap is van mening dat er
behoefte is aan nieuwe moskeeën voor de uitoefening
van de godsdienst door de geloofsgemeenschap. Daarbij
zijn verschillende opties denkbaar, te weten nieuwbouw,
gebruik maken van reeds bestaande ruimten, meer in het
bijzonder gebruik maken van al bestaande kerkelijke
gebouwen. Wanneer het gaat om het gebruik maken van
bestaande gebouwen, moeten die worden aangepast, qua
interieur (en mogelijk ook exterieur) aan de uitstraling die
een moskee behoeft. De Nederlandse islamitische
organisaties hebben, wegens non-existente vraag, geen
formele visie op het hergebruik van moskeeën
ontwikkeld.
De Boeddhisten en de Hindoes zijn de mening
toegedaan dat er behoefte is aan nieuwe gebouwen voor
hun godsdienstuitoefening, waarbij ze graag nieuwe
gebouwen in de traditie van hun geloof willen creëren. Zij
zoeken vooral naar locaties waar zich hun leden bevinden
en waar gebed en contemplatie goed mogelijk zijn.

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
De KNR de koepelorganisatie, waarbij vrijwel alle religieuze
instituten zijn aangesloten, coördineert de
belangenbehartiging voor haar leden in Nederland. In vele
kloostergemeenschappen wordt nagedacht over het
toekomstige gebruik van kloostergebouwen. Daarbij zijn
zoveel verschillende zaken van belang, zoveel aspecten om
aan te denken en zoveel mogelijkheden en beperkingen, dat
het zaak is dit denkproces te structureren en te sturen. De
KNR staat voor een beleid waarin de religieuzen zich goede
rentmeesters tonen van het erfgoed dat hen in de loop der
jaren is toevertrouwd. Goed rentmeesterschap betekent met
respect voor de eigen traditie de mogelijkheden van
toekomstig gebruik onder ogen te zien opdat toekomstige
generaties er mee vertrouwd kunnen blijven. Daartoe heeft
de KNR een inventarisatie van de kloostergebouwen laten
verrichten en een boek met bouwstenen voor een te voeren
beleid gepubliceerd, want zonder een goede documentatie
en zonder adequate handreikingen voor herbestemming van
kloosters en kerken zouden veel van deze gebouwen kunnen
verdwijnen.
Diocesane Bouwbureaus RKK en IBRK (Interdiocesane Bouw- en
Restauratiekommissie)
Binnen de RKK bestaan sinds 1927 op het niveau van de
bisdommen gespecialiseerde bouwbureaus die beschikken
over een grote hoeveelheid kennis met betrekking tot
onderhoud en restauratie van kerkgebouwen. Zij adviseren
de parochies bij het beheer van het onroerend goed. Zij
inspecteren de bouwkundige toestand van kerkelijke
gebouwen, stellen een onderhoudsplan op, ontwikkelen
restauratieplannen en verzorgen vergunningsaanvragen. Zij
houden ook de bouwarchieven bij en begeleiden
subsidietrajecten. Deze RK-bouwbureaus werken ook samen
in de in 1973 opgerichte Interdiocesane Bouw en
Restauratiekommissie (IBRK). Deze commissie fungeert als
kenniscentrum en uitwisselingsplatform. Ze voert ook
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regulier overleg met de RACM, grote gemeenten en
provincies. De bouwbureaus begeleiden, vanuit de
bouwkundige invalshoek, eveneens de herstructuringsopgave
en nieuwbouwprojecten.
Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken (CIO-K)
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken is een
samenwer kingsverband van 27 kerkgenoot schappen ten
behoeve van hun contacten met de overheid. De commissie
kerkelijke gebouwen (CIO-K) behartigt de belangen van de
kerkgenoot schappen met betrekking tot de kerkelijke
gebouwen (monumentenbeleid, -subsidies, onroerende zaak,

regel geving enzovoort). CIO-K bracht eind negentiger jaren
een discussienota uit over herbestemming van
kerkgebouwen onder de titel ‘Voorkomen is beter dan
genezen’. Hierin wordt gepleit voor meer aandacht voor het
voortgaande oorspronkelijke gebruik van kerkgebouwen,
omdat dit de beste waarborgen biedt voor behoud van
gebouw en interieur.

worden afgestoten het behoud van het voortgaande
oorspronkelijke gebruik het beste is. Om de kans te
verminderen dat kerkgebouwen toch afgestoten moeten
worden, wordt onder andere gewezen op het niet klakkeloos
plaatsen van kerkgebouwen op monumentenlijsten zonder
daarbij horende deugdelijke instandhoudingsubsidies en het
aanzienlijk verbeteren van de instandhoudingsubsidies.
Particuliere organisaties
De stichtingen tot behoud van kerkelijke gebouwen (SBKG)
In alle provincies zijn op initiatief van de Vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN stichtingen tot behoud
van kerkelijke gebouwen opgericht. Deze stichtingen stellen
zich ten doel de eigenaren van monumentale kerkgebouwen,
die in eigendom zijn van de kerkelijke gemeenten en in
gebruik voor de eredienst behulpzaam te zijn in zaken van
restauratie, klein herstel en onderhoud van gebouwen en tot
die gebouwen behorend meubilair.
Vereniging van Beheerders van Monumentale kerkgebouwen in
Nederland (VBMK)
De in 1981 opgerichte VBMK is de landelijke vereniging voor
eigenaren en beheerders van monumentale kerkgebouwen.
De vereniging zet zich in voor een goed beheer en gebruik
van monumentale kerkgebouwen in Nederland. Ze wil zoveel

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse
Kerk in Nederland (VKB)
In het juli/augustusnummer 2008 van het vakblad van de
VKB ‘Kerkbeheer’ wordt door de voorzitter van de VKB
gesteld dat wanneer onverhoopt een kerkgebouw moet
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mogelijk bekendmaken wat de multifunctionele
gebruiksmogelijkheden van deze gebouwen zijn. Daarnaast
komt de vereniging op voor de behartiging van de collectieve
en individuele belangen van haar leden. De vereniging
vertegenwoordigt haar leden als gesprekspartner bij overheid
en politiek.
De VBMK vervult een rol als informatiebron en bevorderaar
van professionaliteit bij de exploitatie van monumentale
kerkgebouwen. De VBMK telt circa 160 leden, landelijke,
regionale en plaatselijke organisaties, die gezamenlijk meer
dan 350 kerken vertegenwoordigen. Kerkelijke
genootschappen van verschillende richtingen behoren
hiertoe, maar ook stichtingen zonder religieuze achtergrond.
Organisaties gericht op de instandhouding van kerken
In Nederland opereren stichtingen die zich specifiek inzetten
voor de instandhouding van kerken. Deze zijn veelal gericht
op kerken in een bepaalde regio. Als voorbeeld kunnen
worden genoemd: Stichting Oude Groninger Kerken,
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Stichting Hollandse Kerken,
Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Oude Zeeuwse
Kerken, maar ook organisaties voor stadsherstel
(Amsterdam, Den Haag en andere) en bijvoorbeeld de N.V.
Monumenten Fonds Brabant. Onder deze organisaties
ressorteren honderden kerken. Het ligt voor de hand dat
deze organisaties warme pleitbezorgers zijn voor het behoud
van het religieus erfgoed, waarbij onderling
nuanceverschillen zijn in het oordeel over welke nieuwe
bestemmingen nu wel of niet moeten worden bevorderd.
Bond Heemschut
De Bond Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor de
bescherming van cultuurmonumenten. Dat is naar de
mening van deze organisatie hard nodig, zeker in een tijd
van grote bouwactiviteiten. Ambitieuze bestuurders en
onachtzame projectontwikkelaars zien de culturele waarde
van historische gebouwen nog wel eens over het hoofd.

Heemschut is alert op bedreigingen en neemt zo nodig
actie. Op grond van de Monumentenwet zijn ruim 50.000
objecten geplaatst op de Rijks monumenten lijst. Ook
gemeenten kunnen een eigen lijst aanleggen met
beschermde monumenten. Maar voor Heemschut is de
Monumentenwet geen reden om achterover te leunen. Een
status als monument is nog geen garantie voor behoud.
Sommige monumenten worden bedreigd door verwaarlozing
of gebrek aan onderhoud. Ook zijn er talrijke gebouwen en
gebieden, die nog niet op een lijst voorkomen. Bovendien
horen volgens Heemschut ook buitenplaatsen, stads- en
dorpsgezichten en cultuurlandschappen beschermd te
worden. Heemschut signaleert verwaarlozing of dreigende
sloop van karakteristieke gebouwen; springt in de bres voor
behoud van zowel stads- en dorpsgezichten als historische
landschappen; ijvert voor ruimtelijke ordening met respect
voor cultuurhistorie; alarmeert overheden en stimuleert
lokale en regionale initiatieven en krijgt regelmatig voor
elkaar dat bouw- of bestem mings plannen worden
veranderd. Heemschut is de mening toegedaan dat religieus
erfgoed te gemakkelijk verdwijnt en dat behoud en
herbestemming tot de mogelijkheden behoren.
Cuypersgenootschap
De naam van het Cuypersgenootschap verwijst naar de
bekende architect uit Roermond Pierre Cuypers die rond
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1900 leefde. Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het
behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en
twintigste eeuw. Sinds de oprichting in 1984 is het
genootschap uitgegroeid tot een vereniging met 500 leden.
De aandacht richt zich vooral op de zogeheten ‘jongere
bouwkunst’ (1850-1940) en de periode van de Wederopbouw.
Tegen deze achtergrond is het te begrijpen dat vanuit dit
genootschap ook aandacht wordt besteed aan de kerkelijke
bouwkunst uit de genoemde perioden.
Erfgoed Nederland

Erfgoed Nederland zet zich in voor de versterking van de
maatschappelijke positionering van cultureel erfgoed, het
belang en de betekenis van cultureel erfgoed als geheel en
van de deelsectoren archeologie, archieven, monumenten en
musea. Zij wil de maatschappelijke positie van het erfgoed
versterken, innovatieve ontwikkelingen op dit gebied
stimuleren en een platformfunctie vervullen voor de vele
organisaties die op dit gebied actief zijn. Binnen deze
doelstellingen past het om op het belang van het religieus
erfgoed te wijzen als onderdeel van het erfgoed in
Nederland, maar ook om actief mee te denken over de wijze
waarop dit erfgoed een maatschappelijke vervult en kan
vervullen.
Task Force Toekomst Kerkgebouwen
De Task Force is een burgerinitiatief dat in 2006 is opgericht
om een halt toe te roepen aan de massale sloop van
kerkgebouwen en te stimuleren dat deze gebouwen weer een
levend deel van de samenleving vormen. Deze groep richt
zich vooral op het onder de aandacht brengen van de
urgente situatie van het religieus erfgoed, en spreekt
verantwoordelijken hierop aan. Daarnaast bundelt en
verspreidt men informatie die het behoud en het
functioneren van kerkgebouwen ten goede kan komen. De
Task Force richt zich vooral op de christelijke kerkgebouwen,
vanwege de bedreigde situatie van veel van deze gebouwen,

maar onderkent het belang van de religieuze gebouwen van
alle in Nederland aanwezige godsdiensten.
Woningcorporaties
Hoewel woningcorporaties zich primair op de woningmarkt
richten, krijgen zij in toenemende mate te maken met het
religieus erfgoed. Zo zien zij mogelijkheden om
kerkgebouwen, kapellen, kloosters en andere religieuze
gebouwen een nieuwe bestemming als woning te geven voor
specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld starters, kleine
huishoudens, senioren, of zorgbehoevenden. Niet alleen in
deze zin zijn zij betrokken bij het lot van het religieus
gebouwd erfgoed, ook in andere zin, namelijk door hun
activiteiten in wijken met sociale woningbouw die ooit als
buurt of complex ontworpen waren en waar een kerk of een
ander religieus gebouw een onderdeel vormt van het
stedenbouwkundige ensemble. Woningcorporaties zien in
toenemende mate het belang van deze gebouwen voor deze
buurten in en spannen zich geregeld in om deze gebouwen
van een nieuwe bestemming te voorzien. Een illustratief
voorbeeld is de woningcorporatie Woonbedrijf, die de
Pastoor van Arskerk in de wijk Woensel te Eindhoven een
nieuwe bestemming heeft gegeven, waarbij de besluitvorming
geheel in overleg met de buurt heeft plaatsgevonden. De
corporatie ervaart dit als een maatschappelijke investering
en stelt een kostendekkende exploitatie niet in de eerste
plaats. Om nog een ander voorbeeld te geven. In Gouda, in
de wijk Korte Akkeren nam corporatie Mozaïek Wonen het
initiatief om de met sloop bedreigde Sacramentskerk in het
kader van de wijkontwikkeling een nieuwe bestemming te
geven als gezondheidscentrum voor de buurt. In naoorlogse
wijken blijken de ruime percelen waar kerkgebouwen op zijn
gelegen vaak zo aanlokkelijk voor nieuwbouwplannen, dat
een keuze voor behoud en maatschappelijke herbestemming
van deze gebouwen moeilijk is. Terwijl de kerkgebouwen
daar qua bouw en ligging vaak prima geschikt voor zijn. Met
betrekking tot het naoorlogse gebouwd religieus erfgoed
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liggen er voor de rol van corporaties nog talrijke kansen, al
of niet met behoud van een religieuze (deel)functie.
Projectontwikkelaars
Projectontwikkelaars zijn er in alle soorten en maten.
Sommige hebben een specifieke belangstelling voor
bestaande immobilia. Zij zien mogelijkheden om religieuze
gebouwen een nieuwe bestemming te geven, waarbij
overigens de grond in de directe omgeving van het gebouw
wordt gebruikt voor nieuwbouw. Hun doelstellingen zijn
primair commercieel, kerken zijn vaak een toegevoegde
waarde aan herontwikkeling van gebieden en
vertegenwoordigen ook een bepaalde status. De ervaringen
met projectontwikkelaars verschillen van geval tot geval,
sommigen dragen de religieuze gebouwen een warm hart
toe. Van belang is dat zij zich bewust zijn van de diepere
betekenis van het religieus erfgoed, en bereid zijn om met
alles wat daarmee samenhangt in hun benaderingswijze te
betrekken.
Overheden
Rijk
Het Rijk heeft een belangrijke taak op het gebied van de
bescherming en instandhouding van het culturele erfgoed,
dus ook ten aanzien van kerkelijke gebouwen en roerend
erfgoed. In de Monumentenwet 1988 worden kerkelijke
monumenten apart benoemd en omschreven. Dit is gebeurd
om onder andere staatsrechtelijke redenen. Het religieuze
culturele erfgoed vormt een wezenlijk bestanddeel van de
door het Rijk beschermde monumenten. Dit betekent dat er
een duidelijke zorgplicht is van het Rijk ten aanzien van het
gebouwd religieus erfgoed, zowel gebouwd als roerend. Het
subsidiepercentage voor rijksmonumenten loopt echter al
decennia lang terug, terwijl het aantal rijksmonumenten in
dezelfde periode wel is toegenomen. Momenteel wordt er
gedacht over de modernisering van de monumentenzorg.

Dit gebeurt onder de titel Momo. Kernbegrippen daarbij zijn:
het monument in zijn omgeving, herbestemming en behoud
door ontwikkeling. Zoals het zich nu laat aanzien, zullen de
bestuurlijke verhoudingen op het gebied van de
monumentenzorg lichtelijk verschuiven. Het sinds 1986
ingezette decentralisatieproces zal verder worden
doorgevoerd, met als gevolg dat de andere overheden
(provincies en gemeenten) een nog belangrijkere rol op het
gebied van de monumentenzorg zal gaan spelen.
Desondanks is het niet te verwachten dat de situatie voor het
beschermd religieus erfgoed erg zal veranderen. Tot de kern
van het rijksmonumentenbestand behoren de religieuze
gebouwen. De helft van het aantal religieuze gebouwen
wordt door het Rijk beschermd, een ander belangrijk deel
staat op een provinciale of gemeentelijke monumentenlijst.
Voor al deze gebouwen zal de situatie als gevolg van de
doorvoering van Momo waarschijnlijk niet wezenlijk
veranderen. Ook bij restauraties en herbestemmingen zal de
RACM gebruik maken van haar adviesbevoegdheid. De
ligging in het stedelijk en dorpslandschap impliceert dat het
gebouwd religieus erfgoed ook van grote betekenis is voor
het beleid van VROM en het algemeen belang dat door het
religieus erfgoed wordt gediend is een welkome bijdrage
voor het werkterrein van Wonen, Wijken en Integratie, en ook
voor bijvoorbeeld Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het
opkomende reli-toerisme attendeert het ministerie van
Economische Zaken op het feit dat religieus erfgoed een
belangrijke rol speelt op het gebied van het toerisme en dat
dit direct en indirect de bestedingen in historische
binnensteden en dorpen stimuleert.
Provincies
Provincies verschillen onderling in hun visie op het religieuze
erfgoed. Het verschil hangt deels samen met het feit dat het
vraagstuk van het religieus erfgoed ook buitengewoon
gedifferentieerd is. Per provincie zijn er grote verschillen in
de aard en de omvang van het religieus erfgoed. Neem als
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voorbeeld de kloostergebouwen. Het overgrote deel van de
kloosters met een religieuze functie bevindt zich in de
provincies Noord-Brabant en Limburg, terwijl er enkele
provincies zijn waar geen enkel klooster aanwezig is dat nog
een religieuze functie vervult. Begrijpelijk dat de
provinciebesturen variëren in hun visie op wat er met
kloosters moet gebeuren. In de provincies Brabant en
Limburg is een inventarisatie gemaakt van de kloosters die
nog een religieuze functie hebben.
Inter Provinciaal Overleg (IPO)
Het IPO heeft geen standpunt ingenomen met betrekking tot
het religieus erfgoed. Zij laat dit aan de afzonderlijke
provincies over, die het beste zicht hebben op de
problematiek en ook vindingrijk genoeg zijn om tot
acceptabele oplossingen te komen.
Gemeenten
Iedere gemeente op zich heeft een belangrijke taak op het
gebied van het religieus erfgoed. Er is in Nederland geen
enkele gemeente die geen religieus erfgoed heeft. Overal is
wel een kerk, kapel, klooster, moskee, tempel, religieuze
realia en wat dies meer zij aanwezig. Gemeenten hebben het
religieus erfgoed lange tijd gezien als iets van de kerkelijke
organisaties en zich als gevolg daarvan ook niet actief met
dit erfgoed bemoeid. Maar de laatste jaren komt daar
duidelijk verandering in, al lijkt er bij een aantal gemeentes
het misverstand te heersen dat de scheiding Kerk en Staat
zou betekenen dat voor de instandhouding van een
kerkgebouw in zijn oorspronkelijke functie geen
overheidsbijdrage gegeven zou mogen worden. Vooral als
kerken leeg staan of dreigen leeg te komen staan, dan is het
ook een belang voor het gemeentebestuur om tot een
aanvaardbare oplossing te komen. Door de grote ruimtedruk
zijn er vaak geïnteresseerde partijen in de vorm van
projectontwikkelaars en dergelijke, die het betreffende
gebouw of de grond voor andere doeleinden willen gebruiken

en daar (veel) geld voor over hebben. Van de gemeente
wordt vaak gevraagd om medewerking voor herbestemming
of sloop, omdat aanpassing van het bestemmingsplan nodig
is, een monumentenvergunning en bijvoorbeeld een
bouwvergunning vereist zijn. Op die manier raakt de
gemeente automatisch erbij betrokken. De kunst is echter
dat gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium zelf
initiatieven nemen, meewerken en regie voeren.
Gemeentebesturen moeten in overleg met kerkbesturen en
dergelijke nadenken over de toekomst van het religieus
erfgoed in de gemeente en lokaal beleid en wetgeving
ontwikkelen om behoud van dit erfgoed mogelijk te maken.
In de praktijk is het van groot belang dat men erop toeziet
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dat in stedenbouwkundige plannen (en vooral ook in
bestemmingsplannen) met het aanwezige religieuze erfgoed
rekening wordt gehouden. Een voorbeeld van gemeentelijk
beleid vormt de wijze waarop in de gemeente Den Haag de
benodigde hoeveelheid gebedsruimte voor alle religies
doorlopend wordt geïnventariseerd. Deze inventarisatie
dient meerdere doeleinden, onder andere ook voor de
toetsing van een verzoek tot wijziging van het
bestemmingsplan. Zo kan de gemeente aan de eigenaar van
een kerkgebouw aanraden om verkoop aan een andere
geloofsgemeenschap te overwegen, in plaats van in te
stemmen met sloop.
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG helpt gemeenten bij het vorm en inhoud geven van
hun beleid op het gebied van bijvoorbeeld cultuur,
ruimtelijke ordening en monumentenzorg. In het kader van
het Jaar van het Religieus Erfgoed is het initiatief genomen
om samen met de VBMK een Handreiking op te stellen voor
gemeenten voor hoe met hun religieus erfgoed om te gaan.
Daarbij is een stappenplan opgesteld en worden ook
modellen voor de praktijk gepresenteerd.
Steunpunten cultureel erfgoed
In Nederland opereren sedert de jaren negentig steunpunten
voor de monumentenzorg. Deze samenwerkingsverbanden
tussen Rijk, provincie, gemeenten en allerlei particuliere
organisaties op het gebied van het cultureel erfgoed
fungeren tegenwoordig als een belangrijk intermediair bij de
praktijk van de monumentenzorg, archeologie,
cultuurlandschap en aanverwante terreinen. Deze
steunpunten hebben samen met de SKKN het initiatief
genomen tot het in het leven roepen van het Jaar van het
Religieus Erfgoed. De wens daartoe vloeide voort uit een
ervaren noodzaak om een halt toe te roepen aan het
dagelijkse verlies van religieus erfgoed en de toekomstige
bedreigingen op dit vlak.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het behoud van het roerend en gebouwd erfgoed is een taak
voor zowel de geloofsgemeenschappen, als andere partijen
(waaronder de overheid) die het belang van dit erfgoed
onderkennen. Wanneer er sprake is van het feit dat religieus
erfgoed gevaar loopt, dient overleg plaats te vinden tussen
betrokken partijen over hoe met dit erfgoed om te gaan. Het
is bovendien alleszins redelijk dat behalve de eigenaar, ook de
overheid (Rijk, provincie, gemeente) bijdraagt in de
onderhoudskosten. De gezamenlijke verantwoordelijkheid
vloeit ook voort uit het feit dat de instandhouding van het
religieus erfgoed een gemeenschappelijk belang is. Wanneer
religieus erfgoed de pure religieuze functie verliest, maar wel
de maatschappelijke functie behoudt, dan dienen de
verantwoordelijkheden inzake het behoud van dit erfgoed
tegen deze achtergrond bekeken te worden.
6.3 Visies op het roerend religieus erfgoed
Kerkelijke organisaties
Als gevolg van het sluiten van kerken en kloosters, maar ook
als gevolg van andere opvattingen over de liturgie, komen
talrijke roerende objecten vrij. Er wordt gesproken van een
‘derde vloedgolf’ als gevolg van de ontkerkelijking. De vraag
is wat daarmee kan en moet gebeuren? In Bijlage 4 zijn de
standpunten van enkele geloofsgemeenschappen
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opgenomen. Hier volgt een korte weergave van de essentie
van die standpunten.
• De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) kent regels die steunen
op de Codex, op richtlijnen van de Pauselijke Commissie
Cultuurgoederen en regels opgesteld bij de
Bisschoppenconferentie van 1971. De RKK (differentiatie
per bisdom) probeert vrijkomende roerende objecten
opnieuw onder te brengen: in de nieuwe kerk, in de
fusiekerk, eventueel in godshuizen van andere parochies,
in musea voor kerkelijke kunst, in andere musea en
kerken in het Oostblok of ontwikkelingslanden, in depots.
In een aantal bisdommen behoort verkoop tot de
mogelijkheden. Een herbestemmingplan van roerend

voor zover die onder haar berusten, ongeschonden door
te geven aan het nageslacht en toegankelijk te maken,
dan wel te houden voor wetenschappelijk onderzoek. Het
culturele erfgoed van de Kerk komt het beste tot zijn
recht wanneer het door de Kerk daadwerkelijk wordt
gebruikt. Een dergelijk gebruik is in principe te prefereren
boven over dracht aan een museum. De Commissie
moet worden gehoord indien men overweegt de onder
haar vallende zaken over te dragen aan een andere
instantie binnen of buiten de Kerk, hetzij in eigendom,
hetzij in bruikleen; te vervreemden of ter beschikking te
stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Door de
Commissie uit te vaardigen instructies en richtlijnen

cultureel erfgoed moet aan de bisschop ter goedkeuring
worden voorgelegd.
De Oud-Katholieke Kerk (OKK) kent een Bisschoppelijke
Commissie voor de Pretiosa, die er op toeziet, dat het
door de bisschoppen uitgevaardigde reglement inzake
het beheer van het kerkelijk kunstbezit wordt nageleefd.
De taak van de Commissie voor de Pretiosa is het geven
van advies en het verlenen van assis tentie bij het
beheren van het historisch en cultureel erfgoed van de
Kerk aan de daarvoor verantwoordelijke instanties. Bij de
uitvoering van haar taak laat de Commissie zich leiden
door de beginselen dat de Kerk het aan zichzelf en aan de
wereld verplicht is de bronnen van haar geschiedenis,

behoeven de goedkeuring van het Episcopaat/het
Collegiaal bestuur, bovendien brengt zij jaarlijks aan de
Synode verslag uit van haar werkzaamheden. Een
uittreksel van dit verslag wordt op ruime schaal binnen
de Kerk ver spreid. In 2007 heeft de kerk een Stichting in
het leven geroepen tot behoud van haar erfgoed in het
bewustzijn van de waarde daarvan, en eveneens in het
bewustzijn dat een museaal beheer van dit erfgoed niet
binnen haar capaciteiten ligt.
De Protestantse Kerk in Nederland wijst in haar
discussienota over kerkelijke gebouwen op het belang
van het in kerken aanwezige roerend religieus erfgoed.
Het voortzetten van het religieus gebruik van de kerken is

•

•
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Particuliere organisaties

•

de beste garantie voor behoud van dit roerend erfgoed,
maar daar waar herbestemming of sloop aan de orde is,
moet minstens een inventarisatie en registratie van het
roerend religieus erfgoed plaatsvinden. Bij het behoud
van dit erfgoed moet vooral gedacht worden in termen
van ‘ensembles’, maar ook van belangrijke individuele
objecten.
Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft
contact met het Joods Historisch Museum. Daar wordt in
belangrijke mate bepaald hoe met het Joods roerend
religieus erfgoed om te gaan. Van belang is het
collectiebeleid van dit museum. Men richt zich op een
collectie die relevant is voor de Nederlands Joodse
gemeenschap en hanteert tamelijk strakke selectiecriteria
om te vermijden dat er te veel van hetzelfde komt.

Erfgoedhuizen
Erfgoedhuizen wijzen op het belang van roerend religieus
erfgoed, vooral in samenhang met het gebouwd religieus
erfgoed. Van de zijde van deze organisaties wordt waarde
gehecht aan het behoud van ‘organisch’ gegroeide
ensembles en aan ‘Gesamtkunstwerke’, dat wil zeggen de
samenhang die er vaak is (gepland of niet gepland) tussen
het religieuze gebouw, de inrichting en het meubilair ervan,
als ook alle roerende zaken die daarbinnen een functie
vervullen. De erfgoedhuizen spelen geen actieve rol in deze.

Stichting Kerkelijke Kunst in Nederland (SKKN)
De SKKN is opgericht om de objecten van (christelijke)
kerkelijke kunst en cultuur te inventariseren, te beschrijven,
te waarderen en de eigenaren te adviseren over
collectiemanagement: het zorg dragen voor behoud,
onderhoud en het goed onderbrengen van het kerkelijk
kunst- en cultuurbezit. De Stichting (voor 50% gefinancierd
door de overheid en voor 50% door aangesloten kerken)
hecht grote waarde aan het kerkelijke kunstbezit in de brede
zin van het woord en vervult in de Nederlandse context een
essentiële rol op dit gebied. De door het bureau van deze
stichting verrichte werkzaamheden bestrijken naar schatting
ongeveer de helft van de aanwezige kerkgebouwen en
kloosters. Er is derhalve nog een grote en belangrijke taak
voor de SKKN weggelegd om - zeker tegen de achtergrond
van de verwachtingen op dit gebied - de taken op dit gebied
te continueren en uit te breiden.
Musea voor Religieuze Kunst
Nederland kent belangrijke musea voor religieuze kunst. Het
gaat om het Catharijneconvent, Joods Historisch Museum,
Bijbels Museum, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder,
Museum van Gerwen-Lemmmens, Museum voor Religieuze
Kunst te Uden, Jacob van Horne, Klooster ter Apel en
Orientalis. Deze musea spelen een eminente rol bij de
collectie, collectievorming, collectiebeheer en tentoonstelling
van religieuze kunst. Ook andere musea, zoals provinciale,
regionale, plaatselijke en thematische musea kunnen een
bijdrage leveren aan het behoud van het religieuze roerende
erfgoed. Voor een deel doen ze dat al, zoals bijvoorbeeld het
Zouavenmuseum te Oudenbosch, het Wilhelmietenmuseum
te Huijbergen, het Kerkmuseum in de Grote Kerk te Elst, de
Kloosterbibliotheek te Wittem, de kerk van het
Capucijnenklooster te Velp, enzovoort. Vanuit de musea
wordt de vraag gesteld naar inzicht in de vraag en het
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aanbod van religieuze objecten. Wanneer, zoals te
verwachten valt, er gedurende de komende jaren een grote
‘golf’ van roerend religieus erfgoed voordoet, wordt door de
musea de vraag gesteld of zij wel in staat zijn deze op een
verantwoorde manier op te vangen. Zowel de expositie-, als
de depotruimte is beperkt en niet alle objecten hebben een
museale waarde.
Stedelijke musea
Het religieus roerend erfgoed heeft op dit moment weinig
prioriteit bij de stedelijke- / gemeentelijke musea. Deze
musea zijn over het algemeen grotere instellingen. Het is
van belang deze musea te overtuigen van het belang van dit
erfgoed in hun stad en van de mogelijkheid die dit biedt.
Soms zijn er particuliere stichtingen die zich specifiek voor
het roerend religieus erfgoed inzetten en die in samenspraak
met stedelijke musea weten te bewerkstelligen dat dit
roerend erfgoed op een goede manier in het museum wordt
tentoongesteld, dan wel wordt opgeslagen. Een voorbeeld
van een geslaagde samenwerking voor het roerend religieus
erfgoed vormen de activiteiten van de nieuwe
koepelorganisatie Erfgoed Delft met de Stichting Kerkelijk
Erfgoed Delft (SKED). Door een actieve samenwerking
tussen de professionele koepelorganisatie (die onder andere
over de locatie ‘Het Prinsenhof’ beschikt) en de vrijwilligers
van de Stichting ontstond een voorzichtige open lijn voor
samenwerking met de kerken in Delft. In overleg wordt de
collectie roerend erfgoed nu ontsloten en deels ook ter
beschikking gesteld voor tentoonstellingen. Tevens worden
de objecten, juist ook met de bijbehorende verhalen,
opgeslagen in een fraaie toegankelijke databank. Een
werkwijze die bij alle betrokkenen tot enthousiasme heeft
geleid voor de zich nog altijd uitbreidende ontdekkingstocht
door het plaatselijke religieus erfgoed. Een ontdekkingstocht
die grotendeels wordt gedragen door vrijwilligers, maar
onder begeleiding staat van professionals.

Streek- en lokale musea
In tegenstelling tot de meestal geringe belangstelling bij
stedelijke musea is bij de lokale en streekmusea de laatste
jaren een vergrote belangstelling te bespeuren voor het
roerend religieus erfgoed. Dit vloeit voort uit het besef dat
veel streken in Nederland sterk door religie zijn beïnvloed en
dat het begrijpen van de regionale en lokale cultuur niet kan
zonder weet te hebben van het religieuze leven van de
streek. De tendens bij deze musea is om aparte ruimte (mits
beschikbaar) in te richten voor streekeigen religieuze kunst.
In een aantal gevallen gebeurt dit door middel van speciale
onderwerp gebonden tentoonstellingen. De houding van
deze musea is dan ook in toenemende mate positief ten
opzichte van het roerend religieus erfgoed, maar ook hier
geldt dat alles binnen de (beperkte) mogelijkheden die men
heeft. Een voorbeeld van een streekmuseum dat gevestigd is
in een voormalig kerkgebouw is Museum Kempenland, in
‘de Steentjeskerk’ (of St. Antonius van Paduakerk) in
Eindhoven.
Rijk
Het Rijk dient zorg te dragen voor objecten die bescherming
genieten op basis van de Wet tot Behoud Cultuurbezit.
Weliswaar is het aantal onder deze wet vallende zaken
beperkt en ook van dit beperkte aantal is slechts een deel
aan te duiden als religieus erfgoed, maar dat neemt niet weg
dat er toch voor een beperkt aantal objecten een wettelijke
bescherming is. Over de samenstelling van de objecten die
onder deze wet vallen, is veel te doen. Er wordt beweerd dat
het te beperkt is en dat de samenstelling eenzijdig is. Hoe
dit ook zij, er is in ieder geval een wettelijke bescherming
voor topproducten. Langs andere weg is ook nog een soort
bescherming aanwezig, te weten via de redengevende
omschrijvingen van monumenten opgenomen in het
rijksregister op basis van de Monumentenwet 1988. Hierbij
moet echter de kanttekening worden geplaatst dat de
rijksmomenten zeer uiteenlopende redengevende
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omschrijvingen kennen, waarvan een deel als (zeer)
verouderd moet worden aangemerkt. Desondanks kan er een
bescherming worden ontleend aan het feit dat
(semi)roerende zaken in de betreffende beschrijvingen
voorkomen.
Archiefinstellingen
Kerkelijke archieven zijn particuliere archieven die in principe
niet onder de Archiefwet vallen. Toch zijn
overheidsarchiefdiensten over het algemeen bereid om deze
archieven te acquireren. In de afgelopen decennia zijn reeds
veel kerkelijke archieven bij archiefinstellingen in beheer
gegeven, waarbij zich bepaalde profielen hebben ontwikkeld.
Het Utrechts Archief is aangewezen voor het beheer van
archieven van kerkelijke overheden op landelijk niveau. De
archieven van lagere kerkelijke overheden worden
ondergebracht bij regionale of gemeentelijke archiefdiensten.
Archieven van katholieke maatschappelijke organisaties en
van personen zijn te vinden bij het Katholiek
Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen, met als
protestantse tegenhanger het Historisch
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
(HDC) bij de VU in Amsterdam. Kloosterarchieven worden
ondergebracht bij Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten in
St. Agatha. En tenslotte hebben enkele protestantse kerken
een eigen categoriale archiefdienst in het leven geroepen.
Kerkelijke archieven worden meestal niet geschonken maar
in beheer gegeven: de eigenaar sluit een
beheerovereenkomst met de archiefdienst, waarin wordt
vastgelegd wat er in beheer wordt gegeven en onder welke
condities het materiaal geraadpleegd mag worden. Omdat
de archieven het geheugen vormen van hun organisaties,
blijven de eigenaren vaak nauw bij dit erfgoed betrokken.
Dilemma’s
Bij de beoordeling van de ‘golf’ religieus roerend erfgoed
doen zich tenminste de volgende dilemma’s voor: Welke

objecten zijn wel en niet de moeite waard om in
museumcollecties op te nemen? Wat zijn geschikte
selectiecriteria? Moeten objecten al dan niet worden
tentoongesteld? Moeten er van gelijksoortige objecten meer
exemplaren worden bewaard? De SKKN waardeert sinds
2003 de geïnventariseerde objecten in de context van het
kerkgenootschap of het religieus instituut. Dit betreft vooral
objecten van lokale waarde. Tijdens het Nationaal
Symposium Roerend Religieus Erfgoed (2008) kwam naar
voren dat er eveneens behoefte bestaat aan een waardering
op nationaal niveau. Deze waardering is niet alleen van
belang voor de eigenaren, maar kan tevens dienst doen als
leidraad voor de verschillende soorten musea.
In het veld (en ook daarbuiten) wordt de behoefte gevoeld
aan een centrale databank voor religieuze kunst. Bestaande
data-informatiesystemen moeten tot een netwerk worden
uitgebouwd en voor alle betrokken partijen toegankelijk zijn,
zo wordt door sommigen gesteld. Anderen zijn daarin
voorzichtiger (onder meer vanwege mogelijk verhoogd
diefstalrisico). De (religieuze) musea hebben een uiterst
waardevolle collectie religieuze (kunst)voorwerpen, maar
worden met het probleem geconfronteerd dat de ruimte
ontbreekt om alles wat er op dit gebied aan de musea wordt
aangeboden onder te brengen. Alleen aanvullingen en
verbeteringen worden aangenomen. Men kan de ‘vloedgolf’
aan roerend religieus erfgoed niet aan. Uitbreiding van de
ruimte en aanpassing van tentoonstellingsruimten en depots
is daarvoor noodzakelijk. Daarvoor ontbreekt soms de animo
(vanwege een selectief aannamebeleid) en vaak ook de
middelen. Met andere woorden men hecht aan het behoud
van het roerend religieus erfgoed, maar kan maar in
bescheiden mate daar vanuit de eigen organisatie een
bijdrage aan leveren. Deze depot- en tentoonstellingsruimten
zouden ook in bepaalde kerken ontwikkeld kunnen worden,
zoals nu al het geval is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de
Sint Servaaskerk, beide te Maastricht. Een voorbeeld op
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bescheidener schaal betreft de vitrines in de Onze Lieve
Vrouwe of Grote kerk van Breda.
6.4 Convergenties en divergenties in visies
Net als op andere beleidsterreinen zijn er ook op dat van
religieus erfgoed convergenties en divergenties in hoe ze
naar het onderwerp kijken en welke visie ze hebben over het
gevoerde en het te voeren beleid. Als we terugblikken op alle
visies, dan is het inderdaad zo dat er overeenkomsten en
verschillen zijn, zowel over het gebouwd, als het roerend
erfgoed. Boven alles staat de convergentie in opvattingen
over dat het hier een belangrijk onderwerp betreft en dat
gericht beleid noodzakelijk is. De verschillen richten zich
vooral op:
• het object (alle religieus erfgoed bewaren of slechts een
selectie);
• de strategie van omgaan met het religieus erfgoed
(behoud oorspronkelijke functie of nieuwe
bestemmingen).
Aan de hand van deze twee dimensies kan een typologie van
visies worden opgesteld.

•

•

•

De tweede stroming is van mening dat in principe het
religieus erfgoed behouden moet blijven, maar dat men
bij verlies van de oorspronkelijke functie rustig mag
denken aan nieuwe bestemmingen.
De derde stroming is van oordeel dat niet al het religieus
erfgoed behouden kan of moet blijven, maar dat wat wel
behouden wordt de oorspronkelijke functie zou moeten
behouden.
De vierde stroming meent dat niet alle religieus erfgoed
behouden kan blijven en het deel dat overblijft gerust een
nieuwe functie mag krijgen.

Typologie van visies
Alles
Oorspronkelijk
Alles
Gedurfd
Typologie van visies

In ieder van die stromingen zijn deelstromingen te
onderscheiden. Dat geldt zowel voor het gebouwd, als voor
het roerend religieus erfgoed.
Differentiatie in visies gebouwd religieus erfgoed

Selectie
Oorspronkelijk

De visie op het object kan gedifferentieerd worden naar:

Selectie
Gedurfd

b. behoud van rijksmonumenten, alsmede provinciale en

a. behoud van alleen rijksmonumenten;
gemeentelijke monumenten;
c. behoud van zowel beschermd als niet beschermd religieus

Er zijn dus vier stromingen:
• De eerste stroming hecht aan het behoud van al het
religieus erfgoed en wil zo mogelijk de oorspronkelijke
functie behouden en faciliteren.

erfgoed.
De visie op de strategie kan gedifferentieerd worden naar:
a. behoud van oorspronkelijke functie;
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objecten een oplossing vormt, dan moet dit ‘passend’ en
met ‘respect’ gebeuren.

b. nevenbestemming;
c. passende herbestemming;
d. elke haalbare herbestemming.
Differentiatie in visies roerend religieus erfgoed
De visie op het object kan gedifferentieerd worden naar:
a. behoud van alleen een geselecteerde top;
b. behoud van geselecteerde top en ‘organische’ ensembles;
c. behoud van top, ‘organische’ ensembles en ook minder
belangrijke objecten.
De visie op de strategie, kan gedifferentieerd worden naar:
a. behoud in situ;
b. behoud in schatkamers en dergelijke;
c. behoud in musea en depots;
d. afstoting.

Positievelden
De concrete positiebepaling van de actores wordt (van geval
tot geval) bepaald door afwegingen te maken in het
spanningsveld tussen ‘lasten’ en ‘lusten’, dat wil zeggen
tussen wat het hun kost of oplevert; en dat tussen ‘behoud’
en ‘vernieuwing’, dat wil zeggen tussen wat er vanuit de
eigen ideologie als meer en minder acceptabel wordt gezien.
Met andere woorden voor iedere actor is het steeds weer
opnieuw een kwestie van laveren tussen Scylla en Charybdis.
Uiteraard zijn er divergenties in opvattingen, maar deze
hebben betrekking op onderdelen. Op hoofdzaken is er
sprake van convergentie in opvattingen, te weten:
• Het religieus erfgoed moet zo veel en zo goed mogelijk
behouden blijven.
• Een selectie op basis van geëxpliciteerde criteria is gegeven de aantallen - onvermijdelijk.
• Het behoud van de oorspronkelijke functie van een
religieus gebouw in combinatie met behoud in situ van
roerend religieus erfgoed gaat voor andere alternatieven.
• Wanneer herbestemming van gebouwen of afstoting van

6.5 Gevoelige (stand)punten
De attente lezer heeft uit bovenstaande kunnen afleiden dat
er convergenties en divergenties zijn in de standpunten van
de verschillende kerkgenootschappen over hoe met het
religieus erfgoed strategisch om te gaan. De divergentie in
opvattingen is vooral te bespeuren rondom de volgende
gevoelige punten:
Discussie over wat religieus erfgoed is
Tussen de regels door kan men lezen dat er onderling
verschillen zijn over wat nu precies onder religieus erfgoed
moet worden verstaan. Één van de centrale punten is of iets
nog als religieus is aan te merken wanneer het de religieuze
functie heeft verloren. Een ander centraal punt is of iets altijd
als erfgoed moet worden aangemerkt, of dat het dit pas
wordt wanneer het een bepaalde ouderdom en een bepaalde
waarde wordt toegekend.
Discussie over ‘niet alles kan worden behouden’
Verschillen in opvatting zijn er ook over de stelling dat ‘niet
alles kan worden behouden’. Voor de een is dat een
uitspraak die opener is dan een open deur, voor de ander is
het maar de vraag of dat zo is. Bij sommigen leeft de
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gedachte dat alleen topstukken en objecten van hoge
cultuurhistorische waarde behouden moeten blijven, terwijl
anderen ook of vooral de meer eenvoudige en minder
prominente stukken willen behouden en daarmee meer een
archieffunctie bekleden. Er is geen objectieve en door
iedereen geaccepteerde grens voor wat nu wel en wat niet
behouden moet blijven.
Discussie over criteria voor behoud van religieus erfgoed
Ook over de criteria op basis waarvan religieus erfgoed moet
worden behouden, bestaan geen uniforme opvattingen. Ten
aanzien van de kerken speelt bijvoorbeeld de kwestie of
kerken uit alle perioden van de cultuurgeschiedenis
behouden moeten blijven, of slechts enkele die
representatief zijn voor de betreffende cultuurperiode. Verder
wordt wel de vraag opgeroepen of speciaal moet worden
gelet op het feit of het om bekende architecten gaat die zich
met de kerkenbouw hebben beziggehouden. Zoals bekend,
hebben architecten als onder meer Pierre Cuypers, Marinus
Granpré Molière, Jan Stuyt, Frits Peutz, Jos Wielders, Dom
Hans van der Laan, Theo Boosten, Marius Duintjer, Berend
Boeyinga, Egbert Reitsma en andere vele kerken gebouwd.
De vraag is dan of al hun kerken, slechts een deel of één
enkel gebouw behouden moet blijven. De vraag is ook wie
dergelijke keuzes maakt, omdat de lokale afwegingen vaak
anders blijken dan regionale of nationale. Er kunnen in een
regio bij wijze van spreken drie kerken van Jan Stuyt staan,
maar toch kan men er in elk dorp op gebrand zijn ‘hun’ Stuyt
te behouden. Ook kan met betrekking tot afwegingen rond
het behoud van religieuze gebouwen de vraag gesteld
worden of architectonische aspecten wel enkel
doorslaggevend dienen te zijn. Of dat meer de lokale,
historische of sociale betekenis voor mensen een
doorslaggevende factor vormt. Soortgelijke vraagstukken
spelen bij het roerend religieus erfgoed. Ook daar zijn geen
uniforme en door alle partijen geaccepteerde criteria voor
behoud.

Discussie over afstoting van religieus roerend erfgoed
In de praktijk speelt de felste discussie zich af over de vraag
of en zo ja, op welke wijze kerkgenootschappen en religieuze
orden religieus erfgoed mogen afstoten, dat wil zeggen de
verantwoordelijkheid voor de zorg van het erfgoed aan
anderen overdragen of zover mogen gaan dat ze erfgoed
vernietigen. Onder invloed van het Jaar van het Religieus
Erfgoed hebben kerkgenootschappen zich expliciet
beziggehouden met deze vraag en daarin ook (voorlopige)
standpunten ingenomen. De discussiepunten bij uitstek zijn
de vraag wie daarover beslist: de eigenaar en/of ook andere
partijen, wiens criteria daarvoor beslissend zijn, of kerkelijkliturgische overwegingen bepalend zijn, of het behoud van
cultuurbezit beslissend is, of financieel-economische
factoren bepalend moeten zijn, of architectuurcriteria de
doorslag moeten geven? Kortom, multipele opvattingen over
de grondslagen waarop afstoting al dan niet zou moeten
plaatsvinden.
Discussie over verlenen van monumentenstatus aan religieuze
gebouwen
Religieuze gebouwen van vóór 1850 hebben vrijwel allemaal
een beschermde status op basis van de Monumentenwet
1988. Dat geldt ook voor de belangrijkste kerken in
neostijlen. Een beperkt aantal jongere religieuze gebouwen
wordt door de gemeentelijke overheid beschermd op basis
van een plaatselijke monumentenverordening. Veel andere
religieuze gebouwen worden (nog) niet als belangwekkend
erfgoed beschermd. Gebouwen die jonger zijn dan 50 jaar
vallen volgens de huidige Monumentenwet buiten de
bescherming van de Rijksoverheid. Bij het jonge religieus
erfgoed bestaat vaak onduidelijkheid over de
beschermwaardigheid en wie verantwoordelijkheid draagt
voor de bescherming. In inventarisaties door RACM of
provincie worden gebouwen soms als bijzonder
beschermwaardig aangemerkt, maar de bescherming zelf
blijft achterwege. Kerkgenootschappen beschouwen de
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toekenning van een monumentenstatus soms als een
inmenging in de eigen besluitvorming over afstoting en
sloop van hun gebouwen. Andere kerkgenootschappen zijn
weer blij met de toekenning van een status, omdat deze de
weg naar tegemoetkoming in de kosten van onderhoud
opent. Particuliere erfgoedorganisaties benadrukken het
belang van het onderkennen en beschermen van de
monumentale of beeldbepalende kwaliteiten van veel meer
religieus erfgoed, om verlies ervan en het daarmee
optredende verlies aan omgevingskwaliteit voor de toekomst
te voorkomen.
Discussie over ‘passende’ herbestemming
We weten dat in het (recente) verleden nogal wat religieuze
gebouwen een nieuwe bestemming hebben gekregen. In
opdracht van de bisdommen Haarlem en Rotterdam en het
projectbureau van Belvedere, is door Nicole Roeterdink een
onderzoek verricht naar de herbestemming van kerken vanaf
1970 in de genoemde bisdommen. Dit levert een boeiend
beeld op van de grote hoeveelheid en van de variëteit van
herbestemmingen van kerken, maar behandelt ook de vraag
welke herbestemmingen nu wel of niet passend zijn. De
discussie hierover loopt vaak hoog op. Over
herbestemmingen die de structuur, het karakter en de
belevingswaarde van religieuze gebouwen aantasten zijn de
meningen niet zo erg verdeeld. Het streven is er in het

algemeen op gericht om herbestemmingen waarbij kerken of
kapellen bijvoorbeeld partycentrum worden, er een casino in
wordt ondergebracht of wordt gebruikt als supermarkt (deze
herbestemmingen komen voor) zoveel mogelijk te
voorkomen. De opvatting wint terrein dat bij
herbestemmingen, indien noodzakelijk, de voorkeur uitgaat
naar functies die direct of indirect nog enige relatie vertonen
met het oorspronkelijke gebruik en die ook reversibel in het
gebouw worden aangebracht. Dit laat onverlet dat door
kwalitatief hoogwaardige herontwerpen ook een culturele
meerwaarde aan het religieus gebouw kan worden
toegevoegd. Het algemeen publiek heeft vooral waardering
voor religieuze gebouwen die vrij toegankelijk en te
bezichtigen zijn, en waar culturele en maatschappelijke
activiteiten kunnen plaatsvinden. In het land zijn spontaan
burgerinitiatieven ontstaan om de publieke functie van een
kerkgebouw te behouden, waar een kerkgebouw gesloten of
afgebroken dreigde te worden. Van RK-zijde wordt intussen
gewaarschuwd voor het verlies aan eigen identiteit van het
religieus erfgoed als er al te veelvuldig herbestemd zou gaan
worden.
Discussie over objectmatige, dan wel clustergewijze benadering
van behoud van kerkelijke gebouwen
Binnen de RKK en de PKN zijn parochies en wijkgemeentes
aan het fuseren. Zij betrekken daarbij een groep van kerken
in hun afwegingen als het om sluitingen en renovatie, c.q.
restauratiebeleid en zelfs nieuwbouw gaat. In sommige
regio’s zijn PKN en RKK ook in onderling overleg over een
gezamenlijk gebouwenbeleid en een mogelijke uitwisseling.
De af te stoten kerken moeten vaak (RKK) of soms (PKN) de
opbrengst genereren voor het openhouden van de andere
kerken. Clustergewijze aanpak is vaak gemeente- of
stadsdeelgrensoverschrijdend. Gemeentelijke overheden,
actiegroepen, stichtingen tot behoud kijken vaak slechts naar
één kerk, zonder oog te hebben voor de andere
kerkgebouwen, met andere woorden voor het cluster.
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Discussie over ‘van kerk naar moskee’
Een zeer gevoelig discussiepunt is een mogelijke
transformatie van christelijke kerken tot moskee. De
gedachte erachter is dat dit een oplossing zou kunnen zijn
voor de vrijkomende kerkgebouwen en ook voor de
ruimtebehoefte van de Islam. Met betrekking tot
herbestemming (commercieel gebruik, gebruik als moskee
of tempel) is het RKK-standpunt iets strikter dan dat van de
PKN (RKK: Nee; de RK-bisschoppenconferentie heeft
bepaald dat een kerkgebouw een nieuwe religieuze
bestemming kan krijgen, mits de nieuwe gebruiker lid is van
de Nederlandse Raad van Kerken, versus PKN: Nee, tenzij).
Uit het eerder vermelde onderzoek in opdracht van de
bisdommen Haarlem en Rotterdam, en het projectbureau
Belvedere, blijkt dat van alle 619 gerealiseerde
herbestemmingen van kerken sinds 1970 er 18 kerken (10
PKN, 5 RKK en 3 Joods) zijn getransformeerd tot moskee,
terwijl in dit tijdsbestek circa 450 moskeeën zijn gesticht. In
hoeverre voor deze transformatie al of niet openlijke
barrières zijn opgeworpen, is niet exact te traceren. Duidelijk
is dat het proces van afstoting van religieuze gebouwen
zelden een volstrekt open proces van vraag en aanbod is. Er
zijn voorbeelden bekend van islamitische organisaties die in
aanmerking wilden komen als nieuwe eigenaar, maar als
kandidaat werden geweigerd. Juridische stappen hiertegen
zijn soms overwogen, maar niet ten uitvoer gebracht.

•

van een gebedshuis een aspect van belang vanwege de
oriëntatie op Mekka bij het gebed.
•
•

pijnlijk ervaren en daarom proberen kerkelijke eigenaren een
dergelijke transformatie te vermijden.
•

substantieel bedrag willen bij de verkoop van hun gebouw.
•

zalen met meerdere bijruimtes, vanwege maatschappelijke
nevenactiviteiten.
•

Het aanbod bestaat deels uit monumentale kerken met zeer
hoge onderhoudslasten en met weinig
transformatiemogelijkheden. De vraag is echter gericht op voor
specifiek gebruik ontwikkelde gebouwen met lage
onderhoudslasten .

•

Islamitische organisaties hebben in de afgelopen decennia veel
gebedsruimtes geïmproviseerd in andere, niet religieuze
gebouwen, zoals woonhuizen of garages. Bij voldoende budget
geeft men dan de voorkeur aan nieuwbouw volgens eigen
ontwerp en met een eigen signatuur.

betrekking tot iconografie en uitstraling, zowel uit de christelijke
als uit de islamitische traditie.
Islamitische organisaties koesteren de (al of niet terechte)

Het aanbod van kerken in Nederland betreft soms grote
kerkzalen zonder bijruimtes, terwijl de vraag vaak gericht is op

terughoudendheid m.b.t. het gebruik van elkaars gebouwen met

Het ontbreken van wederkerigheid.

Nieuw gevestigde religieuze organisaties beschikken vaak over
een beperkt budget, terwijl kerkelijke eigenaren vaak een

Er bestaat een wederzijdse cultureel/religieuze

•

Het verwijderen van christelijke ornamenten voor een
hergebruik als moskee wordt door voormalige kerkleden als

van kerk tot moskee belemmeren.

•

Moskeeën en hebben een sterk afwijkend programma van eisen
met betrekking tot gebruiks- en gebedsruimten.

Er zijn bepaalde aspecten te onderscheiden die een transformatie
•

Voor veel islamitische organisaties is de richting op het oosten

verwachting dat ze als nieuwe eigenaar of gebruiker van een
voormalig christelijk kerkgebouw niet geaccepteerd zullen
worden.
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7. Multipele beleidsinstrumenten
voor het religieus erfgoed
Voor de bescherming en instandhouding van het religieus
erfgoed zijn er allerlei beleidsinstrumenten: juridische,
economische, ruimtelijke en sociale. In de praktijk worden
deze instrumenten in combinatie ingezet, afhankelijk van de
aard van het vraagstuk, de doelstellingen die men nastreeft
en de mogelijkheden die zich voordoen. De vraag is echter of
al die instrumenten toereikend zijn, voldoende effectief en
efficiënt zijn en in onderlinge combinatie voldoende
waarborgen bieden voor het bereiken van de doelen.
Mogelijk moeten nieuwe instrumenten worden ingezet,
moeten bestaande instrumenten worden aangescherpt en
hebben sommige instrumenten negatieve gevolgen voor het
bereiken van de doelen. Met andere woorden, het is van
belang om alle beschikbare beleidsinstrumenten de revue te
laten passeren, waarbij eventuele nadelen van die
instrumenten moeten worden benoemd.

nationaal, regionaal, lokaal en buurtniveau, onder alle lagen
van de bevolking, onder alle religies en hun
geloofsgemeenschappen. Dat geldt ook voor niet-gelovigen
die toch het maatschappelijk belang van dit erfgoed
onderkennen en zich daarvoor willen inzetten.
Sensibilisering
Het is een schier onmogelijke opgave om een lijst op te
stellen van alle activiteiten die gedurende het Jaar van het
Religieus Erfgoed hebben plaatsgevonden. Het geheel is zeer
omvangrijk en buitengewoon divers geweest. De activiteiten
hebben zich vooral afgespeeld op provinciaal, regionaal en
lokaal niveau. Honderdduizenden zijn bij deze activiteiten
betrokken geweest, als organisator, dan wel als deelnemer.
Het aantal verenigingen, stichtingen en dergelijke die iets in
het kader van dit jaar hebben ondernomen is groot geweest.
Om een idee te geven, worden enkele voorbeelden genoemd: de

7.1 Sensibilisering, communicatie en educatie
De aanpak van elk vraagstuk staat of valt bij het feit of het
maatschappelijk als vraagstuk wordt onderkend en ook als
belangrijk genoeg wordt ervaren om zich ervoor in te zetten.
Dit betekent dat een vraagstuk op de maatschappelijke
agenda moet komen. Er moet maatschappelijke steun zijn
voor het vraagstuk. Dat geldt ook voor het religieus erfgoed.
Wanneer het slechts onderkend en gedragen wordt door een
kleine groep mensen, dan is de kans groot dat het aan de
periferie blijft. Het Jaar van het Religieus Erfgoed is bedoeld
om de maatschappelijke (en politieke) aandacht voor het
religieus erfgoed te stimuleren. De Stichting 2008 Jaar van
het Religieus Erfgoed heeft een enorme stimulans
uitgeoefend op de aandacht voor het religieus erfgoed, op

NCRV heeft een serie radio-uitzendingen verzorgd over ‘De kerk
van mijn jeugd’ waarin prominente Nederlanders vertelden over
hun ervaringen in hun eigen kerk, de Task Force Toekomst
Kerkgebouwen heeft via haar website en periodiek actief
geïnformeerd en actie gevoerd voor behoud en herbestemming van
kerkgebouwen, de werkgroep Religieus Erfgoed Valkenburg heeft 8
wandelroutes en 2 fietsroutes langs kerken, kloosters, kruisen en
kapellen in Valkenburg aan de Geul opgesteld die gratis te
downloaden zijn via www.heiligehuizenvalkenburg.nl talrijke
burgerlijke en kerkelijke gemeenten hebben tijdens de Open
Monumentendagen en de Open Kerkendagen, kloosters en
synagogen opengesteld, in het Centre Céramique is een
tentoonstelling georganiseerd over de religieuze beleving en de
omgang met de doden in Romeins en Middeleeuws Maastricht, de
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Doopsgezinde gemeente Haarlem heeft een luchtige
theatervoorstelling gemaakt ‘Van huis uit Doopsgezind’, waarbij de
bezoeker wordt meegenomen door het monumentale kerkcomplex,
het Historisch Museum de Bevelanden heeft een tentoonstelling
gewijd aan bijzondere Zeeuwse Bijbels, het Bijbels Museum te
Amsterdam heeft een tentoonstelling gewijd aan jongeren tussen 13
en 20 jaar, die in een religieuze traditie staan, de Stichting Erfgoed
Gelderland is op zoek naar verhalen over religieus erfgoed in
Gelderland, over wegkruizen, wegkappelletjes, grafheuvels,

boeken verschenen over kerken, kloosters en herbestemming
van religieuze gebouwen. De KNR heeft bijvoorbeeld een
boekje uitgegeven met betrekking tot het voeren van beleid
inzake toekomstige bestemmingen van kloosters. Er is ook
bijvoorbeeld een Geïllustreerd Lexicon over roerend religieus
erfgoed verschenen. Verder zijn er vele artikelen verschenen
in wetenschappelijke tijdschriften en tijdschriften van
organisaties en verenigingen die rechtstreeks of indirect met
het religieus erfgoed te maken hebben.

kerkenpaden, lijkwegen, heilige bomen, pastorietuinen,
processieparken, Calvariebergen, waarvan veel mensen niet meer
weten waar die voor dienen, maar veel ouderen weten dit vaak nog
wel en kunnen daar mooi over vertellen, in het najaar van 2008 is
het project ‘Geloven in Gelderland’ van start gegaan, een
provinciebreed cultuurhistorisch festival vol activiteiten rondom het
thema ‘religieus erfgoed’, de activiteiten binnen het festival zijn
gegroepeerd in drie clusters, onder de noemers ‘Landschap’,
‘Rituelen’ en ‘Ontmoetingen’. In de provincie Friesland is ook dit
jaar een regionaal Kerkepad georganiseerd, waarbij op zaterdagen
in juli en augustus meer dan 200 kerkgebouwen geopend zijn voor
het publiek. Zie www.tsjerkepaad.nl. De organisatie vindt plaats
door een werkgroep van de Friese Raad van Kerken. In NoordBrabant hebben honderden activiteiten plaatsgevonden, die
mogelijk zijn gemaakt dankzij een provinciale subsidie. Kortom, te
veel om allemaal te noemen.

Het aantal tv-uitzendingen, radioprogramma’s,
krantenartikelen, artikelen in parochie- en verenigingsbladen,
als ook berichten in weekbladen en buurtkranten is
gigantisch geweest. Zelfs aan lezers die doorgaans voor dit
soort onderwerpen geen oog hebben, kan het moeilijk zijn
ontgaan dat er in allerlei toonaarden aandacht is gevraagd
voor het religieus erfgoed.
Het Jaar voor het Religieus Erfgoed is ook een grote
stimulans geweest voor het uitbrengen van publicaties in de
meest brede zin van het woord over religieus erfgoed. Er zijn

Communicatie
Door gemeenten, burgerlijke en kerkelijke, door parochies,
door particuliere verenigingen is gecommuniceerd met hun
achterban over het religieus erfgoed. Er is informatie
verstrekt, er zijn wandel- en fietsroutes uitgezet, er zijn
bijeenkomsten georganiseerd, lezingen gehouden,
discussiebijeenkomsten georganiseerd. Kortom, er is
uitvoerig en diepgaand gecommuniceerd over het religieus
erfgoed, de status quo, de ontwikkelingen, de
toekomstverwachtingen, de gewenste acties enzovoort.
Communicatie stond hoog in het vaandel van alles wat er
gedurende het Jaar van het Religieus Erfgoed is gebeurd. De
Stichting heeft zich in deze laten adviseren door
communicatiedeskundigen die hun taak met verve hebben
aangepakt en die binnen het kader van de bescheiden
middelen die er waren, een reuze prestatie hebben verricht.
Educatie
Tijdens een van de landelijke studiedagen over het religieus
erfgoed is door een voormalig Kamerlid (Marleen Barth)
expliciet gewezen op de rol en betekenis van educatie in
deze. Het is van belang dat het religieus erfgoed een plaats
verwerft in de kerndoelen van het onderwijs. Daartoe zijn
aanknopingspunten, zoals in de kerndoelen kunstzinnige
oriëntatie, persoonlijke ontwikkeling en aspecten van
cultureel erfgoed. Een illustratief voorbeeld in deze zijn een
onderwijsprogramma waarbij religieuze voorwerpen
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onderdeel vormen van het leermateriaal en het in 2004 van
start gegaan landelijk erfgoed-educatieproject ‘Erfgoed à la
Carte’. Dit project heeft tot doel erfgoededucatie te
verankeren in de basisschool en structurele
samenwerkingsverbanden te smeden tussen scholen en
erfgoedinstellingen. Dit wordt bereikt door een aanbod
waardoor leerlingen van de basisschool in acht jaar tijd
kennismaken met zo veel mogelijk aspecten van cultureel
erfgoed en erfgoededucatie. Het aanbod is ontwikkeld in een
samenwerkingsverband waarin minimaal tien scholen
participeren, zo veel mogelijk erfgoedinstellingen, waaronder
een erfgoedhuis, en bij voorkeur een
onderwijsbegeleidingsdienst. In meer provincies en steden
blijkt dit project een succes. In Noord-Brabant bijvoorbeeld
bereikt het educatieve project ‘Heilige huisjes’ ruim 15.000
leerlingen van het basisonderwijs. Ook op andere niveaus
dan het basisonderwijs kan de aandacht voor het religieus
erfgoed worden vergroot. Zo is het denkbaar dat in de
lerarenopleiding een speciaal blok aan dit onderwerp wordt
gewijd, dat bij het universitaire onderwijs speciale cursussen
hierover worden gegeven en dat mogelijk een bijzondere
leerstoel op dit gebied in het leven wordt geroepen.
Basisscholen, instellingen voor beroeps- en middelbaar
onderwijs, maar ook hogescholen en universiteiten vragen in
hun les- en onderzoeksprogramma’s aandacht voor de
lotgevallen en de toekomst van het religieus erfgoed. Aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit
Amsterdam wordt systematisch onderzoek verricht naar de
maatschappelijke betekenis van religie. In Nijmegen richt het
programma Christelijk Cultureel Erfgoed (Faculteit Letteren)
zich vooral op het proces van erfgoedvorming, met de
nadruk op de literaire en materiële cultuur. Er wordt
onderzocht hoe christelijk religieus erfgoed tot stand komt in
een voortdurend proces van selectie en interpretatie van het
verleden ten behoeve van collectieve identiteitsbeleving in
het heden. In Amsterdam is in 2008 Visor gevormd, een

multidisciplinair platform voor het onderzoek naar de
publieke betekenis van religie in een geseculariseerde
samenleving. Beide onderzoekscentra leveren bijdragen aan
de versterking en verdieping van de kennis over religieus
erfgoed en bieden zo basismateriaal voor educatie en beleid
ter zake. Studenten kunstgeschiedenis van de Universiteit
van Utrecht hebben onder leiding onderzoek gedaan naar
‘1000 jaar kerkgeschiedenis in de provincie Utrecht’ en
hebben de resultaten ervan in een gelijknamig boekje
gepubliceerd. Met andere woorden, er wordt op
verschillende onderwijsniveaus al het een en ander aan
educatie over het religieus erfgoed gedaan.
In Nederland kennen we het fenomeen ‘Week van de
geschiedenis’. Dit is het grootste historische evenement van
Nederland. Elk jaar organiseren honderden instellingen
speciale activiteiten rond een wisselend thema. De vijfde
Week van de Geschiedenis heeft plaatsgevonden van 11 tot
en met 19 oktober 2008, en had als thema ‘Verhalen van
Nederland’. De Week van de Geschiedenis is een project van
Anno, het promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis.
Anno werkt in opdracht van het ministerie van OCW en
maakt geschiedenis toegankelijk voor een breed publiek.
Naast de ‘Week van de Geschiedenis’ organiseert Anno
onder meer rondreizende exposities en diverse activiteiten
voor het onderwijs. Anno is nauw betrokken bij de
ontwikkeling van het Nationaal Historisch Museum. Het zou
een goede zaak zijn indien tijdens zo’n week het religieus
erfgoed een centrale plaats zou kunnen verkrijgen.
Uiteindelijk vormt de religie een wezenlijk bestanddeel van
onze geschiedenis. Het feit dat beide onderwerpen deel
vormen van het takenpakket van OCW moet als een gunstig
uitgangspunt worden gezien.
Maar ook de permanente educatie die optreedt door het
religieus erfgoed te bezoeken, is van groot belang. Het
religieus erfgoed moet niet alleen van buiten te bekijken zijn,
85

maar moet ook binnen. De kerken moeten niet alleen open
zijn tijdens de uren dat er eredienst is of andere religieuze
plechtigheden, maar ook tijdens Open Monumentendagen
en liever nog alle dagen van de week. Dat dit niet eenvoudig
is, moge duidelijk zijn. Ter illustratie: de Bossche SintJanskathedraal is elke dag open voor bezichtiging, gebed en
om een kaarsje op te steken. De Sint-Catharinakerk te
Eindhoven is een open huis, waar iedereen in en uit kan
lopen. Om de gastvrijheid nader inhoud te geven, werken
verschillende kerken van Eindhoven al meer dan twintig jaar
samen in het oecumenisch project ‘Het Open Huis’. Dit
betekent dat op bepaalde dagen van de week de bezoekers
van de kerk worden verwelkomd. Gastvrouwen en gastheren

tonen hierin het open gezicht van de kerk. Iedereen die het
‘Het Open Huis‘ binnenkomt is welkom, bezoekers van de
‘ontmoetingsruimte’ wordt koffie of thee aangeboden, er is
mogelijkheid voor een gesprek in een goede sfeer. Men kan
er gesprekken voeren, maar ook de krant lezen of tot rust
komen. Daarmee is niet alleen de educatieve, maar ook de
sociale functie van de kerk aangeduid. De openstelling wordt
nu ook bevorderd door de bisdommen. Het Bossche Bisdom
bijvoorbeeld geeft nu, gesteund door Skanfonds, subsidie
aan parochies die de kerk overdag openstellen.
Musea hebben zich gedurende het jaar niet onbetuigd
gelaten. Zij hebben in hun programmering, via hun
permanente collecties en via bijzondere tentoonstellingen
aandacht voor het religieus erfgoed gevraagd. Het Museum
Catharijneconvent heeft bijvoorbeeld een speciale
tentoonstelling gewijd aan engelen, onder de titel ‘Allemaal
engelen’. Voor beeldende kunstenaars uit alle tijden en in
allerlei landen hebben engelen als inspiratiebron gebruikt.
Het Museum voor Religieuze Kunst te Uden heeft een
tentoonstelling georganiseerd over het thema ‘Hedendaagse
religieuze kunst’. De moderne kunstwerken zijn bij die
tentoonstelling niet in aparte zalen getoond, maar in
combinatie en in dialoog met de middeleeuwse beelden,
iconen, gipsen beelden en relieken.
Borging van continuïteit
De initiatieven gedurende het Jaar van het Religieus Erfgoed
op het vlak van voorlichting, sensibilisering, communicatie
en educatie zijn aanvullingen op de reguliere activiteiten die
in deze worden verricht door parochies, kerkelijke
gemeenten, kerkgenootschappen, musea, particuliere
verenigingen, overheden enzovoort. Er zijn natuurlijk allerlei
reguliere uitgaven, folders, informatieblaadjes, rondleidingen
in kerken, tijdschriften, wetenschappelijke publicaties,
video’s, dvd’s, enzovoort waarin de burger wordt
geïnformeerd over het religieus erfgoed. De onderwerpen die
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aan de orde komen zijn zeer gevarieerd: monografieën,
kerkenbouw, kapellen, veldkruisen, synagogen, moskeeën,
tempels, bouwstijlen, orgels, torens, kloosters, ordes,
congregaties, kerkinterieurs, preekstoelen, kerkbanken,
beveiliging tegen blikseminslag, bouwmaterialen,
constructies, onderhoudsrichtlijnen, restauratieprincipes, en
vele andere onderwerpen. De impuls die is uitgegaan van de
extra initiatieven en activiteiten in het kader van het Jaar van
het Religieus Erfgoed mag niet wegebben. Onbekend maakt
ook op dit gebied onbemind. Eenieder dient geïnformeerd te
worden over de rol en betekenis van het religieus erfgoed
voor de vroegere, de huidige, maar ook voor de toekomstige
samenleving. Dit impliceert dat er systematisch moet
worden gedacht over het op peil houden van de aandacht
voor het religieus erfgoed, zoals die door het Jaar van het
Religieus Erfgoed is ingezet. De ontstane chemie mag niet
verdwijnen; er moet een borging komen van de continuïteit
ten aanzien van sensibilisering, communicatie en educatie
inzake het religieus erfgoed.
7.2 Inventarisatie en registratie
Hoe we het ook wenden of keren, een strategische
benadering van het religieus erfgoed valt of staat met een
goede, betrouwbare en actuele informatie over wat allemaal
tot het religieus erfgoed behoort. Dat klinkt eenvoudig, maar
is het alles behalve. We weten weliswaar in grote lijnen wat
er allemaal aan religieus erfgoed in Nederland is, maar de
beschikbare bronnen spreken hier en daar wat andere taal.
Dat hangt voor een deel samen met definitiekwesties, maar
ook met inventarisatie- en registratieafspraken. Voor de
toekomst van het religieus erfgoed in Nederland is een
gedegen inventarisatie en registratie van het religieus
erfgoed een noodzaak.
Gebouwd religieus erfgoed
Het op basis van de Sonneveld-collectie opgezette Reliwikiproject draagt bij tot een uitbreiding en verfijning van de

informatie. De gegevens kunnen wat betreft het open deel
worden aangevuld door iedereen die dit wil. Dat is in de
afgelopen maanden ook op grote schaal gebeurd, waardoor
we nu nog beter geïnformeerd zijn over het gebouwd
religieus erfgoed. Ruim twee maanden na de lancering
hebben er al 27.000 bewerkingen plaatsgevonden en bijna
8.000 bestanden (meest foto’s) zijn toegevoegd. Achter het
Reliwiki-systeem zit een gesloten database waaruit allerlei
relevante informatie kan worden verkregen. Deze informatie
wordt momenteel aangevuld met de gegevens uit provinciale
enquêtes die worden afgenomen onder de huidige
eigenaren. Overleg vindt plaats met het NRF (Nationaal
Restauratiefonds, de KNR en de RACM, om Reliwiki en de
erachter gelegen database na afloop van het Jaar van het
Religieus Erfgoed over te nemen en daarmee de continuïteit
van deze belangrijke informatiebron te garanderen.
Roerend religieus erfgoed
De registratie van roerende religieuze objecten gebeurt door
eigenaren en de SKKN. De laatste krijgt hiertoe opdracht van
verschillende partijen, te weten kerkelijke organisaties,
kerkelijke instellingen, burgerlijke gemeenten, kerkbesturen,
parochies, plaatselijke organisaties van
geloofsgemeenschappen en kloosters. Erfgoedcentrum
Klooster Sint Aegten werkt vooral voor de aangesloten
kloosterorden en congregaties. De musea voor religieuze
kunst beheren hun eigen collecties. Er wordt ook roerend
religieus erfgoed geïnventariseerd door tientallen
archiefdiensten en bibliotheken. De SKKN heeft naar
schatting samen met de genoemde partijen ongeveer de
helft van kerken en kloosters geïnventariseerd wat betreft het
roerend religieus erfgoed. Gegeven de schattingen van wat er
de komende jaren aan roerend religieus erfgoed vrijkomt, ligt
hier nog een gigantische uitdaging. Inventarisatie, registratie
en waardering zijn noodzakelijk om überhaupt te weten wat
er allemaal is, nog los van de vraag of het (zeer) waardevol
is. Het roerend erfgoed van de relatief jonge religieuze
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stromingen in ons land dient nadrukkelijker in beeld te
komen, om de verhalen over de worteling in de Nederlandse
samenleving hiermee zichtbaar te maken en een indruk te
krijgen van benodigde collectievorming.
7.3 Beschrijving en documentatie
Na inventarisatie en registratie, dient ook te worden gezorgd
voor beschrijving en documentatie van het religieus erfgoed.
Dat is monnikenwerk. Het beschrijven en documenteren
veronderstelt niet alleen een grote deskundigheid, maar ook
veel tijd. Voor de beschrijving is een ‘format’ gewenst, zodat
er systematiek in de beschrijving zit en ook onderlinge
vergelijkingen mogelijk zijn. Zo’n ‘format’ wordt niet overal
gebruikt, vaak vinden beschrijvingen plaats op basis van
intuïtie en ervaring. De professionele documentatie bij
RACM, SKKN, Klooster Sint Aegten en de musea vindt plaats
met behulp van fysieke, maar de laatste jaren steeds vaker
met behulp van computersystemen. Op basis van speciaal
ontwikkelde computerprogramma’s worden files aangemaakt
waarop per object een beschrijving plaatsvindt, maar ook
foto’s, tekeningen en ander materiaal wordt toegevoegd. De
huidige technieken bieden in deze fantastische
perspectieven. Het probleem is vaak gelegen bij de tijd die er
voor nodig is om het systeem bij te houden. Menskracht en
expertise ontbreken nog wel op dit gebied.
Gebouwd religieus erfgoed
Het gebouwd religieus erfgoed is in het Reliwiki-systeem
‘aardig’ beschreven. De gegevens uit de Sonneveld-collectie
zijn goed bruikbaar, maar niet altijd volledig en actueel. De
aanvullingen en correcties op de beschrijvingen die via
Reliwiki tot stand komen, betekenen veelal een verruiming
van de informatie en ook een verbetering van verouderde
gegevens. De betrouwbaarheid van de aanvullingen en
correcties varieert. Het is goed om te weten wie de corrector
is geweest. Het Reliwiki-systeem zit zo in elkaar dat dit te
controleren is. Verder moet worden opgemerkt dat

gedurende dit jaar meer dan 100.000 foto’s worden
toegevoegd, waardoor van vrijwel alle religieuze gebouwen
één of meer foto’s in het systeem zijn opgenomen.
In het Reliwiki-systeem is ook het databestand met
beschrijvingen van de RACM opgenomen. Het gaat bij de
RACM-gegevens niet om alle religieuze gebouwen, maar om
die welke de status hebben van rijksmonument. Over de
door het Rijk beschermde monumenten bestaat veelal meer
en betere informatie, dan over niet beschermde objecten.
Dat is te begrijpen omdat aan de beschermde objecten een
redengevende omschrijving is toegevoegd. Helaas is deze
overigens ook niet altijd actueel en bevat af en toe ook nog
wel onjuistheden.
Roerend religieus erfgoed
Zoals gezegd, zijn de SKKN, het Erfgoedcentrum Sint
Aegten, het Joods Historisch Museum, als ook musea en
archieven betrokken bij de inventarisatie en registratie van
het roerend religieus erfgoed. Ondanks de grote inzet van
deze instellingen, zeker gezien tegen de achtergrond van de
beperkte middelen die ter beschikking staan, is er een
achterstand die dient te worden ingehaald. De
ontwikkelingen gaan snel en roerende religieuze objecten
zijn vaak eerder verdwenen dan men denkt. Hoewel het
beleid van geloofsgemeenschappen een borging is voor het
feit dat er op een zorgvuldige manier met dit erfgoed wordt
omgegaan, kan men niet alles overzien, laat staan
controleren. Het relatief jonge erfgoed van de Moslims,
Hindoes en Boeddhisten zou, nu het nog kan, zo spoedig
mogelijk moeten worden gedocumenteerd. De tendens is
immers dat men de oude gebedsruimten, die gevestigd
waren in voornamelijk utilitaire gebouwen, gaat verlaten en
zijn intrek neemt in nieuw te bouwen moskeeën en tempels.
Archieven kerkelijke genootschappen en kloosters
Kerkelijke archieven worden door de eigenaren bijgehouden
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en in eerste instantie door henzelf beschreven. In een
ongedocumenteerd archief vindt men de dossiers al gauw
niet meer terug. Om die reden vaardigen veel kerkelijke
overheden op gezette tijden richtlijnen uit voor het
onderhoud van de kerkelijke archieven. Een voorbeeld van
een kerkelijk archief dat actief door de eigenaar wordt
beheerd, is het archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch.
Het bisdomarchief bevat de nalatenschap van het bestuur,
zoals dat vanaf het begin van het bisdom van 'sHertogenbosch (1559) door de opeenvolgende bisschoppen
en de onmiddellijk met hen verbonden personen en
instanties als vicarissen, secretariaat, economaat,
bisdomblad, bisschoppelijk gedelegeerden en de diocesane
afdeling bouwzaken is gevoerd. Bovendien bewaart het
archief kopieën van Doop-, Trouw- en Begraafregisters uit de
parochies. Daarnaast beheert het archief een aantal oude
kloosterarchieven en gedeponeerde archieven. In totaal
bevinden zich ongeveer twee kilometer archief en 20.000
boeken in de depots. Het archief heeft een goede
handbibliotheek met naslagwerken en handboeken over de
geschiedenis van het bisdom en het katholicisme in
Nederland. De inventaris van het archief is onderverdeeld in
onder andere: Algemeen bestuur en administratie van het
Bisdom; Kloosters, kapittels, seminaries en Gedeponeerde
archieven van personen en instanties met het bisdom
verbonden. Omdat het beheren en onderhouden van een

archief grote inspanningen vraagt, besloten inmiddels veel
eigenaren (delen van) hun archief bij een professionele
archiefinstelling onder te brengen. De archiefinstellingen in
Nederland beschrijven het materiaal in een algemeen
gangbaar 'format'. Helaas is er tot op heden geen sprake van
een centrale registratie van de bewaarplaats van kerkelijke
archieven. Tot een tiental jaren geleden hield het Nationaal
Archief een register bij voor particuliere archieven,
waaronder ook de kerkelijke archieven vallen. Dit werk is stil
komen te liggen. Een centraal overzicht van de bewaarplaats
van kerkelijke archieven zou een waardevol
onderzoeksinstrument vormen. Bovendien zou zo'n register
kunnen helpen voorkomen dat archieven ongemerkt
verdwijnen omdat er niemand meer is die ervoor kan zorgen.
Categorale archiefdiensten verrichten een belangrijke taak bij
de zorg voor kerkelijke archieven. Door de kennis die zij
opbouwen ten aanzien van een bepaalde categorie archieven
en door hun duidelijke profiel naar buiten toe, worden zij
gemakkelijk gevonden door archiefeigenaren die hulp
behoeven. Een voorbeeld van zo'n categoriale instelling is
het Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten in St. Agatha.
Tientallen kloostergemeenschappen brengen in dit
monumentale kloostercomplex hun kerncollecties onder, met
directe gegevens over hun geschiedenis en werkzaamheden:
archieven, boeken en tijdschriften, audiovisuele bronnen en
voorwerpen. Het centrum richt zich op de geschiedenis en
de betekenis van het kloosterleven in Nederland en kan door
belangstellende worden geraadpleegd.
7.4 Selectie
Moet alle religieus erfgoed behouden blijven? In het verre en
recente verleden zijn religieuze gebouwen gesloopt om
allerlei redenen. Het verlies van deze gebouwen wordt vaak
door een groot publiek betreurd en als een culturele en
morele aderlating ervaren. Net als het verlies van kostbare
natuur, blijkt de maatschappelijke consensus over de
toegevoegde waarde die religieus erfgoed biedt voor een
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samenleving groot te zijn. En net als bij het verlies van
natuur blijken directe economische motieven vaak de
besluitvorming te domineren. Wellicht is ons land teveel op
economische doelen gericht geraakt, en verklaart dit een deel
van de ontevredenheid over ons eigen land en onze eigen
cultuur. Veel van wat voor de kwaliteit van onze
leefomgeving waardevol is, is door ons opgeofferd. Gebrek
aan besef van die waarde kan leiden tot onverhoeds
verdwijnen ervan. Unieke religieuze architectuur zal dan
zeldzamer worden en plaatsmaken voor appartementen,
winkelcentra of verzorgingshuizen. Mysterieuze voorwerpen
van contemplatie of gebed vervallen in lekkende
opslagplaatsen of verdwijnen naar het buitenland. Is dat wat
we in Nederland willen? Om fundamentele andere keuzes te
maken, is aandacht nodig voor de waardestelling van het
religieus erfgoed.
Gebouwd religieus erfgoed
Het gebouwd religieus erfgoed is in grote lijnen bekend.
Maar ook is bekend, dat een vrij groot aantal kerken op korte
termijn (gemiddeld twee per week gedurende de komende
tien jaren) aan de eredienst zullen worden onttrokken.
Wanneer de kerk geen religieuze functie meer vervult, kan ze
ontwijd worden en verwordt daarmee tot een gewoon
gebouw, een onroerend goed en een verhandelbare ruimte.
Het verlies van zo’n kerk is voor de gemeente en haar
bewoners vaak ongelukkig, omdat ze vanuit
stedenbouwkundig, ruimtelijk, maar ook emotioneel
oogpunt een belangrijke rol in de lokale gemeenschap speelt.
Wanneer een afgestoten gebouw beschermd is, is het
voortbestaan ervan in elk geval gegarandeerd, maar wanneer
die beschermde status er niet is, dan liggen de kaarten
anders en bestaat vaak een acute dreiging voor verlies van
het gebouw en de bijbehorende inventaris. De Rijksoverheid
is bezig met het ‘opschonen’ van de lijst van
Rijksmonumenten, omdat in de loop der tijd vaak
veranderingen zijn ontstaan. In het kader van het project

‘Actualisering rijksmonumentenregister’ was het de
bedoeling om dit na te gaan. Gemeenten maken hun eigen
beleid voor de bescherming van (religieus) erfgoed. De
nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening verplicht gemeenten tot
het maken van ruimtelijk beleid en het afstemmen met de
diverse waarden daarin, zoals de beschermwaardige
gebouwen. In algemene zin is er sprake van een verschuiving
van objectgerichte bescherming naar de bescherming van
het object in zijn samenhang, oftewel ensembles en
gebieden. Door middel van digitale waardenkaarten en
toegevoegde bepalingen kan bescherming van het religieus
erfgoed meer proactief worden bepaald en geregeld.
Roerend religieus erfgoed
Het Joodse en Christelijke roerend religieus erfgoed is voor
een belangrijk deel geïnventariseerd, beschreven en
gedocumenteerd, maar voor een ander deel moet dat nog
gebeuren. Gegeven de verwachting dat er de komende jaren
ongeveer 150.000 religieuze objecten vrijkomen, is de vraag
gegroeid of deze stroom objecten door de bestaande
organisaties opgevangen kan worden. Met betrekking tot het
samenstellen van collecties zullen keuzes moeten
plaatsvinden. Afhankelijk van het doel van een collectie
zullen de criteria voor deze keuzes verschillen. Op dit
moment werkt de SKKN al enige jaren met criteria die
betrekking hebben op de waarde van de objecten voor het
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kerkgenootschap of de kloosterorde. De SKKN spreekt dan
van de kerncollectie. Deze waardering geldt dus voor een
beperkt, lokaal niveau. Een waarderingssysteem en de
bijbehorende criteria m.b.t. tot een nationaal niveau moeten
zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. Er zijn voorbeelden
van hoe een dergelijke selectie zou kunnen plaatsvinden,
bijvoorbeeld naar analogie van de werkwijze in het kader van
het Deltaplan voor Cultuurbehoud (1990-2000). Deze wet
hanteert een indeling in objecten waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen de categorieën A (top), B (subtop), C
(depotcollectie) en D (afstoting). Deze indeling is gebaseerd
op verschillende criteria die worden gehanteerd bij de
beoordeling en classificatie. Voor het roerend religieus
erfgoed moeten specifieke waarderingscriteria op het niveau
van de Collectie Nederland dus nog worden ontwikkeld. De
selectie van het roerend religieus erfgoed moet mede gezien
worden tegen de achtergrond van het bestaan van
verschillende typen ensembles. Het behoud van roerend
erfgoed in zijn oorspronkelijke omgeving heeft per definitie
een toegevoegde waarde. Verder dient nog te worden
opgemerkt dat de selectiecriteria voor lokale of regionale
collecties geheel anders van aard zullen zijn dan nationale
criteria, en dat de opnamecapaciteit van regionale musea of
particuliere collecties met betrekking tot roerende religieus
erfgoed nog geheel niet in beeld is. Met het oog op de
komende toevloed van religieuze objecten is het van belang
dat er meer studie plaatsvindt naar het belang van religieuze
objecten en ensembles voor diverse doeleinden en
doelgroepen. Er moet met andere woorden een
waardestellend kader worden geformuleerd. Daarbij kan men
gebruik maken van methodieken die voor andere soorten
erfgoed zijn ontwikkeld. Genoemd kan worden het
waardestellend kader voor het mobiele erfgoed. Zo’n kader is
bedoeld om een zorgvuldige weging van de
cultuurhistorische waarde van een object of ensemble door
deskundigen mogelijk te maken. Het moet fungeren als een
richtlijn en niet als een dwingend voorgeschreven keurslijf.

De opbouw van het waardestellend kader, zoals dat voor het
mobiel erfgoed is ontwikkeld, zou aangepast moeten worden
voor het religieus erfgoed, maar de grote lijnen ervan zijn
zeker toepasbaar.
Leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO)
Ten aanzien van eventuele afstoting moet in de eerste plaats
worden gewezen op het beleid dat in deze door de
kerkgenootschappen wordt gevoerd, maar ook op de richtlijn
die is ontwikkeld ten aanzien van de wijze van omgaan met
het afstoten van museale objecten. Het Instituut Collectie
Nederland (ICN) heeft een Leidraad opgesteld voor de
manier waarop met afstoting van objecten moet worden
omgegaan. Deze Leidraad staat bekend onder de afkorting
LAMO. De gedragslijn hanteert als uitgangspunt dat een
museum zich terughoudend dient op te stellen ten opzichte
van het afstoten van objecten. De teneur ervan is dat
afstoten moet kunnen, indien dat zorgvuldig, transparant en
verantwoord gebeurt. Bij afstoting dient een object eerst aan
een collega-museum te worden aangeboden, dan pas aan de
markt. De opbrengst van de afstoting dient ten goede te
komen aan de collectie. Financieel gewin mag derhalve nooit
het motief zijn.
Depots
Wanneer roerend religieus erfgoed wordt afgestoten, kan het
een tweede leven krijgen. In een aantal gevallen zal dat
opslag in museale of kerkelijke depots zijn. Tegenwoordig
worden er ook van particuliere zijde initiatieven genomen
om depotruimte voor archieven en objecten van kunst en
cultuur te ontwikkelen.
7.5 Behoud en bescherming
Één van de meest gevoelige beleidsinstrumenten is behoud
en bescherming. Immers, op basis van een oordeel wordt
een uitspraak gedaan of iets moet worden behouden, en
mogelijk beschermd of niet. Zowel bij het gebouwd als het
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roerend erfgoed komt deze discussie steeds terug, want
ieder keer bij de dreiging van leegstand, herbestemming of
sloop, bij kwesties van afstoting en dergelijke rijst de vraag
of iets de moeite waard is om te behouden, of het moet
worden beschermd om van een dreigende ondergang te
redden, en wie degene is die bepalen mag en bepalen kan of
iets beschermwaardig is. Voor het behoud van het religieus
erfgoed is een effectieve bescherming vereist die ook een
bijbehorende subsidieregeling vergt. Die bescherming kan
juridisch worden geregeld op rijksniveau, maar ook op
provinciaal en gemeentelijk niveau. Voor een effectief
behoud en een effectieve bescherming zijn overigens meer
nodig dan alleen wet- en regelgeving, want in de praktijk
blijkt dat er toch nog gebouwd en roerend erfgoed verloren
gaat ondanks het bestaan van een beschermde status op
basis van regelgeving.
Gebouwd religieus erfgoed
Veel gebouwd religieus erfgoed behoort tot de categorie
topmonumenten van Nederland. Zo staan bijvoorbeeld
vrijwel alle kerken en synagogen van vóór 1850 op de
rijksmonumentenlijst. Daarnaast zijn er de nodige religieuze
gebouwen uit de periode 1850-1940 die op de
rijksmonumentenlijst staan, evenals enkele religieuze
gebouwen uit de Wederopbouwperiode. Gebouwd religieus
erfgoed dat van regionale of plaatselijke betekenis is, wordt
voor een deel beschermd op basis van provinciale en
gemeentelijke verordeningen, zij krijgen dan de status van
provinciaal of gemeentelijk monument.
Roerend religieus erfgoed
Bij de bespreking van het beleidsinstrument selectie werd al
gewezen op de noodzaak van het ontwikkelen van specifieke
selectiecriteria voor het roerend religieus erfgoed. Op basis
van die criteria is het mogelijk om te bepalen wat voor welke
doelgroep van belang is en op welke manier en op welke
plaats het behoud zou kunnen worden veiliggesteld. Een

vraag is ook telkens wie degene is die de criteria bepaalt, en
voor welk deel van het erfgoed. De wettelijke bescherming
van het roerend religieus erfgoed vraagt om een inhaalslag
die spoedig en met grote voortvarendheid moet worden
gemaakt. Er is behoefte aan een systeem om nauwkeurig te
monitoren waar de objecten en collecties zich bevinden en in
welke toestand ze verkeren. Verder is het goed dat
geloofsgemeenschappen, musea en overheid nadenken over
een mogelijk systeem voor aankoop en verwerving van
roerend religieus erfgoed. Ook moet nagedacht worden over
beleid inzake de kwestie waar roerend religieus erfgoed te
bewaren en hoe collectievorming dient plaats te vinden.
Zeker waar sprake is van bruikleen, dienen er door de
eigenaren en musea nauwkeurige regels te worden opgesteld
voor het in bruikleen geven van roerend religieus erfgoed.
7.6 Regelgeving
Het religieus erfgoed wordt deels beschermd op basis van
specifieke wettelijke regelingen. De belangrijkste wetten zijn
de Monumentenwet 1988 en de Wet Behoud Cultuurbezit.
Daarnaast zijn er wettelijke regelingen die wel degelijk van
belang zijn voor het religieus erfgoed, zoals de Wet
Ruimtelijke Ordening en de Woningwet.
Gebouwd religieus erfgoed
Monumentenwet 1988
Voor het gebouwd religieus erfgoed is het belangrijkste
juridische instrument de Monumentenwet 1988. Daar in is
aangegeven wat onder een (beschermd) monument moet
worden verstaan en welke regels er gelden op het moment
dat men veranderingen aan een monument wil aanbrengen,
dan wel een monument wil slopen. Bij de omschrijving van
wat een monument is, wordt apart melding gemaakt van
kerkelijke monumenten. Volgens de wet gaat het om:
‘onroerende monumenten welke eigendom zijn van een
kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan, een
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lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of van
een ander genootschap op geestelijke grondslag en welke
uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt
voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of
levensovertuiging.’ (artikel 1, lid e) Er is met andere woorden
een speciale zorgvuldigheid geïntroduceerd om daarmee te
vermijden dat de staat zich bemoeit met het eigendom van
kerkgenootschappen. Bijzondere vermelding verdient artikel
18 van de Monumentenwet 1988: hierin is vastgelegd dat bij
wijzigingen van het interieur ten behoeve van ‘wezenlijke
belangen van de godsdienst’ (dat is: liturgische zaken) de
burgerlijke gemeente overeenstemming dient te bereiken met
het kerkbestuur. Naast de Monumentenwet 1988 is er nadere
regelgeving, zoals Beleidsregels aanwijzing beschermde
monumenten op verzoek, Besluit rijkssubsidiëring historische
buitenplaatsen, Besluit rijkssubsidiëring instandhouding
monumenten (Brim) en de Tijdelijke beleidsregel aanwijzing
beschermde monumenten 2007.
Provinciale en gemeentelijke monumentenverordeningen
Enkele provincies en vrijwel alle gemeenten beschikken over
een monumentenverordening. In die verordening wordt
geregeld wie over de aanwijzing tot en de afvoering van de
lijst van monumenten adviseert en beslist, als ook wie
adviseert en beslist bij wijzigingen van monumenten. Het
betreft enerzijds autonoom beleid dat in deze verordening is
geregeld en anderzijds taken die voortvloeien uit de
Monumentenwet 1988 als medebewindstaken, zoals zo-even
aangegeven.
Monumentenvergunning en Monumentencommissie
In de Monumentenwet 1988 is geregeld dat de wettelijke
bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
een aangelegenheid is van (vooral) het Rijk, maar de
instandhouding van monumenten is (vooral) een kwestie
van de gemeenten. Dit past binnen een decentralisatiebeleid
zoals dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is ingezet.

Gemeenten die beschikken over een
Monumentenverordening, waarin is voorzien in een
monumentencommissie die het college van burgemeester en
wethouders adviseert over veranderingen aan monumenten
hebben de bevoegdheid om zelf een
monumentenvergunning af te geven. Dit is bij vrijwel alle
gemeenten het geval. De praktijk van de monumentenzorg
wordt vooral gevormd door de duizenden aanvragen die
worden gedaan om veranderingen in of aan monumenten
aan te brengen. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de
gemeenten zelf en bij de commissies die het
gemeentebestuur adviseren. Los van alle geschrijf over
monumenten wordt hier bepaald hoe met het beschermd
cultureel erfgoed wordt omgegaan. De grote gemeenten
hebben veelal een eigen monumentencommissie, vaak
geïntegreerd met de welstandscommissie. Ze opereren
onder allerlei benamingen zoals Commissie Beeldkwaliteit,
Geïntegreerde Commissie, Welstands-/
Monumentencommissie enzovoort. De kleinere gemeenten
hebben zich van deskundige advisering voorzien door
gebruik te maken van commissies die opereren binnen
verenigingen en stichtingen van samenwerkende gemeenten,
zoals het Gelders Genootschap, Hûs en Hiem, Dorp, Stad
en Land, Het Oversticht, Libau en dergelijke. Een belangrijke
rol in deze wordt ook vervuld door de Steunpunten Cultureel
Erfgoed, ook wel genoemd Steunpunten Monumentenzorg.
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Woningwet
Bij een verandering van een monument is naast een
monumentenvergunning ook een vergunning nodig in het
kader van de Woningwet 2003. Dit impliceert dat voor lichtvergunningplichtige en regulier-vergunningplichtige
bouwwerken een bouwvergunning nodig is, die niet wordt
verleend zonder een positief advies van de
welstandscommissie. Voor rijksmonumenten en panden
gelegen binnen het beschermd stadsgezicht geldt dat alle
veranderingen vergunningplichtig zijn en derhalve ook van
een advies van de Welstands-/ Monumentencommissie
moeten worden voorzien. Daarmee is aangegeven hoe
prominent de rol van deze commissies is bij de zorg voor de
kwaliteit van de gebouwde omgeving, dus ook bij de zorg
voor de bescherming en instandhouding van gebouwd
religieus erfgoed.
Beschermde stads- en dorpsgezichten
In de Monumentenwet 1988 worden niet alleen individuele
bouwwerken beschermd, maar ook zogeheten stads- en
dorpsgezichten. In artikel 1, lid f van de Monumentenwet
1988 worden stads- en dorpsgezichten als volgt gedefinieerd:
groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn
wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of
structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of
cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of
meer monumenten bevinden. In lid g. worden beschermde
stads- en dorpsgezichten omschreven als: stads- en
dorpsgezichten die door Onze minister en Onze Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
als zodanig ingevolge artikel 35 van deze wet zijn
aangewezen. De procedure tot aanwijzing is geregeld in het
genoemde artikel 35. Van essentieel belang is de effectuering
van de bescherming door middel van een bestemmingsplan.
Dit is in artikel 36 geregeld. In artikel 37 is bepaald dat het in
beschermde stads- of dorpsgezichten verboden is een
bouwwerk geheel of gedeeltelijk af te breken zonder of in

afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester
en wethouders (sloopvergunning). Dit impliceert dat
religieuze gebouwen behalve op basis van hun status als
rijksmonument, ook kunnen vallen binnen een beschermd
stads- en dorpsgezicht en derhalve daar een (beschermend)
bestemmingsplan van toepassing kan zijn en voor gehele of
gedeeltelijke sloop een vergunning noodzakelijk is.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort
Wabo), die waarschijnlijk 1 januari 2010 wordt ingevoerd,
regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is
één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen,
monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot
minder administratieve lasten, betere dienstverlening door
de overheid, kortere procedures en geen tegenstrijdige
voorschriften. Voor het gebouwd religieus erfgoed moeten de
ontwikkelingen op het gebied van de Wabo op de voet
worden gevolgd, omdat door deze wet
vergunningsprocedures veranderd zullen worden.
Beschermde stadsbeelden
Ook gemeenten kunnen delen van hun stad of dorp een
gebiedsbescherming geven. Dat gebeurt ook in een aantal
gemeenten, zoals in Nijmegen, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.
Het gaat daarbij om gebieden die tot stand zijn gekomen in
de periode van de stadsuitleg ná het slechten van de
verdedigingswerken, om gebieden waar villaparken en de
eerste sociale woningbouw in het kader van de Woningwet
1901 tot stand zijn gekomen en om Wederopbouwwijken. In
alle drie dit soort gebieden is vaak sprake van de
aanwezigheid van gebouwd religieus erfgoed en kan deze
regelgeving een rol spelen bij de toekomst ervan.
Diverse andere wetten
Behalve Monumentenwet 1988 en Woningwet, zijn er vele
andere wetten die in meer of mindere mate op het gebouwd
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religieus erfgoed betrekking hebben. Om enkele te noemen
(zonder ze verder uit te werken): de aankomende WABO,
Wet waardering onroerende zaken en onroerende
zaakbelasting, Baatbelasting, Wet Milieubeheer, Arbo-wet,
Zondagswet, Tabakswet, enzovoort. Veel van deze
regelgeving leidt tot aanzienlijke kosten bij het gebruik van
een monument. Ook is deze regelgeving niet toegesneden
op het monumentale karakter van kerkgebouwen.
Roerend religieus erfgoed
Bij het roerend religieus erfgoed spelen vooral de Wet tot
Behoud van Cultuurbezit en de Archiefwet een belangrijke
rol.

Wet tot Behoud van Cultuurbezit
De Wet tot Behoud van Cultuurbezit beschermt enkele
voorwerpen en verzamelingen. De lijst behorende bij de wet
is niet in alle opzichten evenwichtig samengesteld en
verdient nadere afweging en aanvulling. In artikel 1, lid a
wordt onder een beschermd voorwerp verstaan: een
roerende zaak die op grond van artikel 2 is aangewezen als
beschermd voorwerp, dan wel ingevolge artikel 3, derde lid,
of artikel 3b, derde lid, beschermd voorwerp is. In hetzelfde
artikel wordt onder b een verzameling omschreven als:
roerende zaken, die uit cultuurhistorisch of wetenschappelijk
oogpunt bij elkaar behoren. Lid c omschrijft een beschermde
verzameling als: een verzameling die op grond van artikel 3
is aangewezen als beschermde verzameling. De minister van
OCW kan, na de Raad voor Cultuur gehoord te hebben,
roerende zaken van bijzondere cultuurhistorische of
wetenschappelijke betekenis, die als onvervangbaar en
onmisbaar behoren te worden behouden voor het
Nederlands cultuurbezit, aanwijzen als beschermd voorwerp.
De minister kan, de eigenaar en de Raad gehoord, een
verzameling van bijzondere cultuurhistorische of
wetenschappelijke betekenis, die hetzij als zodanig, hetzij
door een of meer van de roerende zaken die er een wezenlijk
onderdeel van uitmaken, als onvervangbaar en onmisbaar
behoort te worden behouden voor het Nederlands
cultuurbezit, aanwijzen als beschermde verzameling. De
aanwijzing gaat vergezeld van een algemene omschrijving
van de beschermde verzameling en van een opsomming van
de roerende zaken die tot de beschermde verzameling
behoren. De minister houdt van de beschermde voorwerpen
en beschermde verzamelingen een lijst van beschermde
voorwerpen bij. In artikel 7 wordt bepaald: Het is verboden
een beschermd voorwerp ter veiling te brengen, te
vervreemden, te bezwaren, te verhuren, in bruikleen te geven
of bij boedelscheiding aan een niet-ingezetene toe te delen,
alvorens het voornemen daartoe schriftelijk aan de
inspecteur is gemeld. Het is verboden de verblijfplaats van
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een beschermd voorwerp te wijzigen alvorens het
voornemen daartoe schriftelijk aan de inspecteur is gemeld.
In verband met het roerend religieus erfgoed is artikel 14a
van belang. Daarin wordt vermeld:

c. de inventarislijst die door Onze Minister wordt bijgehouden van

1. Het is verboden een roerende zaak die integrerend deel uitmaakt

Monumentenwet 1988
De Monumentenwet 1988 is ook van belang voor het
roerend religieus erfgoed. Onderdelen van religieuze
gebouwen hebben vaak een beschermde status op basis van
deze wet. In het veld wordt gesignaleerd dat de
redengevende omschrijvingen van het roerend religieus
erfgoed dat bescherming geniet op basis van de
Monumentenwet 1988 niet altijd actueel en correct is.

van een openbare collectie die vermeld staat in de inventarislijst
van een museum, een archief of een vaste collectie van een
bibliotheek, en waarvan de Staat of een ander openbaar lichaam
eigenaar is, buiten Nederland te brengen zonder dat de eigenaar
daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien de eigenaar
zich te dier zake niet verklaart, kan zijn toestemming op verzoek
van een belanghebbende worden vervangen door een vergunning

roerende zaken van cultuurhistorische of wetenschappelijke
betekenis.

van Onze Minister.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt eveneens ten aanzien
van een roerende zaak die integrerend deel uitmaakt van:
a. een inventarislijst van roerende zaken van cultuurhistorische of
wetenschappelijke betekenis waarvan een kerkgenootschap, een
zelfstandig onderdeel daarvan, of een ander genootschap op
religieuze grondslag eigenaar is;
b. een openbare collectie die vermeld staat in de inventarislijst van
een museum, een archief of een vaste collectie van een bibliotheek,
en waarvan de eigendom berust bij een privaatrechtelijke
rechtspersoon die in overwegende mate wordt gefinancierd door
subsidie, die door de Staat of een ander overheidslichaam wordt
verstrekt en die door Onze Minister voor de toepassing van dit
verbod is aangewezen;

Archiefwet
Kerkelijke archieven vallen in principe niet onder de Archiefwet,
het zijn particuliere archieven. Toch sloten de protestantse
kerken met de overheid een convenant over het bewaren van
kerkelijke archieven door overheidsarchiefdiensten, het
zogenaamde Kerkelijk archiefbesluit (laatste versie uit 1995).
Hierin wordt geregeld dat kerkelijke en semikerkelijke
instellingen hun archieven om niet in beheer kunnen geven
bij overheidsarchieven. Er is vastgelegd wat de wederzijdse
plichten zijn van eigenaar en beheerder, en ook welke
documenten tot de kerkelijke archieven behoren. Voor de
katholieke kerk zijn er geen centrale afspraken gemaakt, maar
in de praktijk liften bisdommen en parochies een beetje mee
op het Kerkelijk archiefbesluit. Zodra overheidsarchieven het
beheer van kerkelijke archieven op zich nemen, is de
Archiefwet wel van toepassing. Dit betekent dat
archiefdiensten verplicht zijn de onder hen berustende
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat
te brengen en te bewaren. Artikel 21, lid 1 bepaalt: Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van door
overheidsorganen op te maken archiefbescheiden, omtrent de
bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting
van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen, alsmede
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omtrent de ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van
gebouwen als archiefruimte of archiefbewaarplaats.
7.7 Onderhoud en restauratie
Onderhoud en restauratie, oftewel instandhouding, speelt
zowel bij het gebouwd, als bij het roerend erfgoed. Meerdere
vraagstukken op dit gebied zijn identiek, dan wel analoog. In
de praktijk spitst een en ander zich toe op het technisch
onderhoud, de meerjarenplanning van het onderhoud, de
wijze waarop gerestaureerd moet worden
(restauratiefilosofie), het toezicht bij de restauratie en de
gelden die hiervoor ter beschikking staan, dan wel ter
beschikking zouden moeten staan.
Gebouwd religieus erfgoed
Technisch onderhoud
Het gebouwd religieus erfgoed moet onderhouden worden.
Vooral daken, goten, spitsen, muurvlakken en andere
onderdelen die aan weersinvloeden bloot staan, zijn gevoelig
voor aantasting. Inspectie van de onderhoudstoestand is
nodig om vast te stellen waar het een en ander aan schort en
welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. De RKKbouwbureaus inspecteren regulier alle RK-kerkgebouwen
Bovendien wordt monumentaal religieus erfgoed periodiek
geïnspecteerd door de Monumentenwacht en door de
medewerkers van deze organisatie worden kleine,
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden verricht, zoals het
goed leggen van pannen, het schoonmaken van goten en
regenpijpen, herstellen van voegwerk, vervangen van lood,
en dergelijke. Tijdig en goed onderhoud bespaart op latere,
dure instandhoudingkosten.
Meerjarenplanning onderhoud
Het is eigenlijk gebruik geworden dat door eigenaren van
religieus erfgoed een meerjareninstandhoudingsplan wordt
opgesteld. Dit betreft een overzicht van de technische

werkzaamheden die in de betreffende periode moeten
worden verricht en een calculatie van de eraan verbonden
kosten. Door een meerjarenplanning kan worden
gegarandeerd dat het onderhoud planmatig en systematisch
gebeurt en niet alleen door incidenten wordt bepaald.
Restauratiefilosofie
Wanneer restauratie noodzakelijk is, vaak gekoppeld aan
wijziging in gebruik en bestemming van een religieus pand,
dan rijst de vraag vanuit welke filosofie het moet worden
gerestaureerd. Onder bouwhistorici en
restauratiedeskundigen bestaan verschillende opvattingen
over hoe een restauratie moet worden aangepakt. Terwijl
vroeger het ‘terugrestaureren’ naar een vroegere periode als
‘wijs’ werd gezien, wordt tegenwoordig de opvatting
gehuldigd dat de geschiedenis van het gebouw met al zijn
(waardevolle) ver- en aanbouwen het uitgangspunt zou
moeten zijn. De praktijk van de restauratie kent talrijke
dilemma’s: Is er een bouwhistorische rapportage? Is er een
objectieve waardestelling? Heeft de architect affiniteit met de
opgave? Moet conserverend of vernieuwend worden
gerestaureerd? Moet het historisch bouwmateriaal behouden
blijven of dient het vervangen te worden? Zeker als er sprake
is van een nieuwe bestemming, wat vaak het geval is bij
restauratieplannen, komen vragen op als: Wat zijn de
consequenties van de herbestemming voor de funderingen?
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Welke doorbraken van muren en vloeren zijn wel of niet
acceptabel? Hoe moet worden omgegaan met
interieurelementen, met muurschilderingen, met glas-inloodramen? Hoe moeten nieuwe technische installaties
worden aangebracht? Hoe kan de vochthuishouding worden
gereguleerd? Hoe met de coloriet van het gebouw om te
gaan? Welke aannemers zijn op dit gebied gespecialiseerd?
Zijn er voldoende gekwalificeerde mensen om het werk uit te
voeren? Enzovoort.
Toezicht en handhaving
Het toezicht op onderhoud en restauratie, als ook
handhaving zijn van groot belang. De middelen die Rijk en
gemeenten hebben voor toezicht en handhaving zijn beperkt,
waardoor deze taken in de praktijk weleens onder druk
staan. Het komt incidenteel voor dat onderhoud en
restauratie onder tijdsdruk staan en dat ingrepen worden
gepleegd zonder dat er vooraf formele toestemming is.
Toezicht en handhaving door bevoegde instanties is
noodzakelijk om te vermijden dat cultuurwaarden verloren
gaan en ingrepen plaatsvinden die eigenlijk niet kunnen.
Bouwbureaus
Bij de bouwbureaus van de bisdommen is een grote
expertise aanwezig op het gebied van de architectonische,
bouwkundige, bouwtechnische, juridische en financiële
aspecten van de restauratie en instandhouding van religieus
gebouwd erfgoed. Bij het bisdom Haarlem bijvoorbeeld is
een gevarieerde deskundige staf aanwezig wier kennis over
deze problematiek niet mag worden onderschat. De
verworven kennis is onmisbaar voor een verantwoorde
manier van omgaan met het religieus erfgoed nu en in de
toekomst. Bij de Protestantse Kerk in Nederland is deze
expertise minder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Het
type kennis waarover het hier gaat, mag in feite daar en ook
bij andere kerkgenootschappen waar die expertise niet
aanwezig is, niet ontbreken.

Monumentenwacht
Het is evident dat verval van gebouwd religieus erfgoed zo
veel mogelijk moet worden voorkomen. Dit kan door het
nemen van preventieve maatregelen en door noodzakelijke
herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. De
kerntaak van de in 1973 opgerichte Stichting
Monumentenwacht Nederland is om dit soort maatregelen
te nemen. Vanaf het begin was de gedachte het opbouwen
van een netwerk van provinciale afdelingen opererend onder
de paraplu van de landelijke stichting. Tussen 1973 tot 1981
werden elf provinciale stichtingen in het leven geroepen.
Toen er voldoende monumenten in het inspectiebestand
waren opgenomen kon het eerste team van
monumentenwachters in vaste dienst worden genomen.
Monumentenwacht heeft tegenwoordig tientallen
monumentenwachters verdeeld over de elf provinciale
stichtingen. De monumentale religieuze bouwwerken hebben
nagenoeg allemaal een abonnement op Monumentenwacht.
Ze worden periodiek geïnspecteerd en kleine
onderhoudswerkzaamheden worden doorgevoerd. Dat ligt
wat anders bij de religieuze gebouwen die geen
monumentenstatus hebben. De sinds 1984 Federatie
Monumentenwacht Nederland genoemde centrale
organisatie richt zich op zijn taak van gespreks- en
overlegplatform voor algemeen beleid alsmede op
afstemming dan wel uniformering van rechtspositie,
salariëring en arbeidsomstandigheden. Op die gebieden
worden diensten uitgevoerd ten behoeve van de provinciale
stichtingen. De Federatie verzorgt bovendien centrale taken
die van essentieel belang zijn voor het werk van de regionale
stichtingen zoals deskundigheidsbevordering van de
monumentenwachters onder andere via technische dagen.
Daarnaast richt de aandacht zich op algemene voorlichting
en op het leggen en onderhouden van contacten met
landelijke instellingen als de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten, Erfgoed Nederland, het
Nationaal Restauratiefonds en dergelijke. Ten behoeve van
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de controle van het roerende erfgoed in Noord-Brabant heeft
de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant de functie
van Interieurwachter in het leven geroepen. Een initiatief dat
navolging verdient omdat op deze wijze inzicht wordt
verkregen in de toestand van het Brabantse roerende erfgoed
en de eigenaar op basis van het inspectierapport en de
daarin opgenomen aanbevelingen, noodzakelijke actie kan
ondernemen.
Verdrag van Granada
In 1994 is in Nederland het Verdrag van Granada in werking
getreden. Dit verdrag, gericht op het behoud van het
architectonisch erfgoed in Europa, is door de
ministerconferentie van de Raad van Europa op 3 oktober
1985 vastgesteld. Nederland heeft dit verdrag ondertekend
met voorbehoud van lid c en d van artikel 4, waarin wordt
bepaald dat het de overheid mogelijk moet worden gemaakt
om van de eigenaar van een beschermd goed te eisen dat hij
werkzaamheden uitvoert of, indien de eigenaar in gebreke
blijft, deze werkzaamheden zelf te verrichten (lid c); en het
mogelijk te maken een beschermd goed te onteigenen (lid
d). Het verdrag bood daartoe de mogelijkheid op basis van
artikel 25, lid 1. De vraag rijst echter of het behoud van het
religieus erfgoed niet gebaat zou zijn bij het alsnog opheffen
van dit voorbehoud.

Brim
In 1995 is een start gemaakt met het terugbrengen van het
financieringstekort voor monumenten. Dat is geslonken van
euro 635 miljoen naar euro 61 miljoen nu. Die euro 61
miljoen is nog steeds nodig om de doelstelling uit 1994 te
halen. Het accepteren van een ‘werkvoorraad’ houdt in dat er
steeds 10% van de rijksmonumenten, circa 5.800 panden,
nog gedeeltelijk of volledig gerestaureerd dient te worden.
Circa 1.800 hiervan zijn onder andere kerken, kastelen,
molens en verdedigingswerken. Daarbij gaat het vaak om
kostbare restauraties. De eigenaren van deze monumenten
zijn nu aangewezen op het incidenteel beschikbaar komen
van extra geld voor monumentenzorg. In de verwachting dat
de restauratieachterstand zou zijn opgelost in 2006 is de
Brim subsidieregeling ingevoerd. Deze is gericht op een
verschuiving van dure restauraties naar het in stand
houden/onderhoud van monumenten. Het reguliere Brimsubsidiebudget bedraagt bijna euro 40 miljoen per jaar.
Volgens berekeningen in opdracht van het ministerie van
OCW gemaakt, is dit budget ontoereikend, waardoor er
problemen ontstaan. Het heeft bijvoorbeeld geleid tot het
instellen van maximale subsidiebedragen die nu zo laag zijn
dat daar een groot monument als een kasteel of een kerk
niet mee in stand kan worden gehouden.
De Samenwerkende Monumentale Stadskerken van Nederland
hebben in een brief van 26 mei 2008 aan minister Plasterk gewezen

Instandhoudingbehoefte
De daadwerkelijke instandhoudingbehoefte van het religieus
erfgoed is niet exact aan te geven. Er is wel een redelijke
schatting te maken. Die schatting valt vooral te maken voor
het religieus erfgoed met een beschermde status, omdat
daarvoor ook de zekerheid bestaat dat deze in stand blijven.
Het gaat om in totaal ongeveer 3.700 religieuze gebouwen
die op de rijksmonumentenlijst staan. Onder deze gebouwen
bevinden zich talrijke zogeheten ‘kanjers’, dat wil zeggen
gebouwen waarvoor het beschikbare instandhoudingbudget
ontoereikend is.

op de desastreuze gevolgen van de Brim voor de monumentale
(kerk)gebouwen. Naar de mening van deze
samenwerkingsorganisatie voldoet de regeling absoluut niet aan de
beoogde doelstelling. De Brim beoogt instandhouding van (op
datum van ingang) in goede staat verkerende gebouwen.
Gebouwen die op dit moment niet in goede staat verkeren, worden
versneld aangepakt om op de ingangsdatum het predicaat alsnog te
kunnen krijgen. Vervolgens worden daarna alleen nog
instandhoudingsmiddelen ter beschikking gesteld. Middelen die,
zoals ze nu zijn gepresenteerd, ten enenmale ontoereikend zijn om
de instandhouding te waarborgen. De instandhoudings- en
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onderhoudservaring van de afgelopen decennia leert dat de daartoe

brengen. Indien niet van het grootschalige Brimregime gebruik kan

benodigde financiële middelen een veelvoud dient te zijn van

worden gemaakt, is de maximale subsidie per jaar ca euro 15.000.

hetgeen nu in de Brim wordt opgevoerd. Consequentie is dat

De lasten voor de beheersstichtingen zijn dan, indien verantwoord

beheerders en eigenaren van deze monumenten, die toch al voor

moet worden onderhouden, helemaal niet meer op te brengen.

een meer dan zware opgave staan om naast de onderhouds- en

Dergelijke jaarbudgetten zijn niet eens voldoende voor het

instandhoudingkosten ook de niet-subsidiabele kosten bijeen te

steigerwerk!

brengen, voor een vrijwel onmogelijke opgave komen te staan om
met deze lagere overheidbijdrage het aan hen toevertrouwde

Voor de Rrwr-regelingen komen de kerken van de

monument op een verantwoorde manier te beheren. Daarbij wordt

samenwerkingsorganisatie niet (meer) in aanmerking of beperkt in

buiten beschouwing gelaten dat het vrijwel onmogelijk is een

aanmerking, want er is in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van

dergelijk monument marktconform kostendekkend te exploiteren.

Brrm-regelingen en Kanjerregelingen. Als nu de goed op het

Maar het betekent wel dat van die zijde geen bijdrage in het

gebouw afgestemde financiële middelen worden beperkt, dreigt

onderhoud is te verwachten, noch dat een exploitatie – noodzakelijk

onmiddellijk het onderhoud van deze in goede staat verkerende

voor een blijvend draagvlak in de samenleving – kan worden belast

monumenten achter te blijven. Met aftakeling van het gebouw tot

met de afschrijving. De regeling voorziet in drie subsidiestromen:

gevolg.

•
•

•

een reguliere Brim (waarin maximaal euro 100.000 in 6 jaar
subsidiabel mag worden verwerkt)

In relatie met deze problematiek speelt daarnaast dat in de nu

een regulier – grootschalige Brim (waar over maximaal euro 1

gepresenteerde Brimregeling geheel voorbijgegaan wordt aan de

miljoen subsidiabel gestelde kosten subsidie wordt verleend die

onvermijdelijke restauratiebehoefte in de komende decennia. Zeker

in 6 jaar dienen te worden verwerkt), met daarbij de

als het onderhoud zo wordt geknecht is binnen 20 jaar eenzelfde

kanttekening dat slechts 10 grootschalige projecten per jaar

restauratievolume onontkoombaar. Bovendien, voor het wegwerken

kunnen instromen. Dat zou precies pas zijn voor onze kerken;

van achterstanden komen de in goede staat gebrachte monumenten

maar dan kunnen verder geen andere objecten van deze

niet meer in aanmerking. De samenwerkingsorganisatie maakt zich

regeling gebruik maken.

daar zorgen over. Immers, de toenmalige RDMZ heeft decennialang

daarnaast is er de Rrwr – regeling (Rijksregeling wegwerken

geadviseerd (en zelfs voorgeschreven) om conserverend te

restauratieachterstanden).

restaureren. Vanuit zorgvuldig erfgoedbehoud is daar ook alles voor
te zeggen. Maar objecten of delen van objecten die door reparatie

Wanneer het reguliere onderhoud van de bij de

of restauratie een verlengde levensduur hebben gekregen, komen

samenwerkingsorganisatie in beheer zijnde kerken wordt

na het verbruik van die verlengde levensduur opnieuw aan

geïnventariseerd dan bedragen deze gemiddeld euro 100.000 per

restauratie toe. Deze cyclus is doorgaans korter dan die van

jaar. Dit zijn onderhoudsbudgetten voor uitsluitend lopend

materialen die integraal zijn vervangen.

onderhoud van in goede staat verkerende kerken. Indien en voor

Restaureren in Nederland staat in hoog aanzien. Door het continu

zover succesvol een beroep gedaan kan worden op de grootschalige

opleiden van vaklieden is een hoog niveau bereikt. Een bijkomend

Brim betekent dat over 6 jaar ca euro 600.000 subsidie wordt

verschijnsel van het beperken van financiële middelen voor

verkregen. Hiervoor moet ca euro 1.000.000 aan subsidiabele

restauratie- en onderhoudswerkzaamheden is het verlies van

kosten, plus de niet subsidiabele kosten in zes jaar worden

expertise en arbeidsplaatsen in de sector, en dus tot afbraak of

verspijkerd. Een dergelijke last is voor de stichtingen niet op te

teloorgang van bedrijven en verschraling. Wanneer de continuïteit
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van onderhoud en restauraties doorbroken wordt door een
Brimregeling met beperkte financiële middelen, dan zal ook het
verdwijnen van gespecialiseerde arbeidskracht in de komende
decennia voelbaar worden. Kortom, de samenwerkingsorganisatie
voorziet dat de Brimregeling desastreuze gevolgen zal hebben voor
de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen alsmede
voor de werkgelegenheid en expertise in de restauratie- en
onderhoudssector.

Brim-evaluatie
Recent is in opdracht van het ministerie van OCW door BMC
Adviesmanagement een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van
de Brim. De hoofdconclusies daarvan kunnen - voor zover
hier relevant - als volgt worden samengevat:
•

monumenten.

gebied van de zorg voor het cultureel erfgoed. Hoewel hun
wettelijke taken op dit gebied beperkt zijn, is er alle reden
om op andere manieren toch bij te dragen aan de
bescherming en instandhouding van het cultureel erfgoed.
Provincies kunnen zelfs een belangrijke taak op zich nemen
ten aanzien van het religieus erfgoed vanwege de grote
betekenis die dit erfgoed in de provincies heeft.

De Brim biedt geen zekerheid over financiering van grote, dure

De provincie Gelderland heeft een speciale subsidieregeling voor de

ingrepen. De restauratieachterstand is vaak niet weggewerkt en

duurzame instandhouding van cultuurhistorische waarden in

de maximale subsidiabele kosten zijn voor sommige

Gelderland. De regeling geldt alleen voor gemeentelijke

monumenten onvoldoende voor een duurzame instandhouding.

monumenten en voorziet in subsidie voor de volgende

De Brim voldoet niet voor de eigenaren van overige
monumenten (andere dan woonhuizen en boerderijen zonder
agrarische functie); dus ook niet voor eigenaren van religieuze

•

werkzaamheden:

Extra bijdrage
Het kabinet heeft door een meevaller euro 150 miljoen te
besteden. De drie coalitiepartijen mochten elk
bestedingsplannen ter waarde van euro 50 miljoen bij de
minister van Financiën indienen. Het CDA heeft gekozen
voor een bestemming gericht op de instandhouding van het
cultureel en industrieel erfgoed. De daartoe opgestelde lijst
van objecten die van deze gelden kunnen profiteren, bevat
naar verhouding een groot aantal kerken.

•

de restauratie van monumenten, nodig om ze te herstellen en
in historisch verantwoorde staat te houden;

•

conservering die er op gericht is dat de staat van een kasteel- of
bedrijfsruïne niet verslechtert of dat de historische staat zoveel
mogelijk wordt hersteld;

•

haalbaarheidsonderzoeken: studies die onderzoeken of
bovenstaande werkzaamheden zinvol zijn.

Nog een ander voorbeeld (zonder andere provincies tekort te
doen): De provincie Noord-Brabant geeft subsidies voor:

Provinciale bijdrageregeling
Enkele provincies dragen actief bij aan de instandhouding
van het gebouwd religieus erfgoed. Provincies hebben zich
altijd sterk gemaakt voor het vervullen van taken op het

•

de instandhouding van gemeentelijke monumenten;

•

voor kerken die op een gemeentelijke monumentenlijst staan;

•

voor de 63 naoorlogse Wederopbouwkerken die op de
Cultuurhistorische Waardenkaart staan en
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•

voor de kosten verbonden aan plannen voor restauratie en

kerkgebouwen die daarvoor in aanmerking komen, wordt ook

herbestemming.

daadwerkelijk een beroep op de regeling gedaan. Dat waren de
afgelopen jaren veelal 22 (van de 29 kerkgebouwen), sinds 2007

Gemeentelijke onderhoudsregeling
De meeste gemeenten verstrekken geen of geen substantiële
subsidie voor restauratie en onderhoud van gebouwen die ze
op de plaatselijke monumentenlijst hebben geplaatst. Dit
neemt niet weg dat er toch gemeenten zijn die zich geroepen
voelen om zich extra in te spannen voor de instandhouding
van het gebouwd religieus erfgoed op hun grondgebied. Een
voorbeeld daarvan is de gemeente Utrecht, die een speciale
onderhoudsregeling kent voor gemeentelijke kerkelijke
monumenten.

reeds 25. Inmiddels zijn 38 kerkgebouwen beschermd als

Het doel van de Utrechtse regeling is de instandhouding van

beeldbepalende categorie monumenten is daarmee voor vele jaren

waardevolle kerkgebouwen te stimuleren. De financiële

gewaarborgd. In Utrecht is men tot de conclusie gekomen dat de

ondersteuning betreft het onderhoud. Indien nodig worden kerken

onderhoudsregeling zeker aanvankelijk heeft bijdragen aan een

(partieel) gerestaureerd voordat de onderhoudsregeling van

omslag naar kerkbehoud bij kerkbesturen, die in eerste instantie

toepassing is. Sinds begin 2006 is het mogelijk de restauratie te

aan sloop of verkoop dachten. Ze zijn overgegaan tot restaureren

ondersteunen met een voordelige lening uit het Utrechts

en vervolgens onderhouden van hun kerk. Hiermee is een

Restauratiefonds. Enkele kerken maken daar inmiddels gebruik van.

belangrijk deel van het Utrechtse culturele erfgoed voorlopig veilig

De belangrijkste onderdelen van de regeling zijn:

gesteld en heeft het zijn oorspronkelijke functie in bijna alle

•
•

gemeentelijk monument. De regeling stimuleert derhalve de
instandhouding van de bouwkundige staat van de kerken.
Kerkeigenaren hebben daarnaast aangegeven dat vooral dankzij de
onderhoudsregeling zeker drie kerken van de sloop zijn gered. Het
afstoten van een kerkgebouw is in enkele gevallen voorkomen,
waardoor het gebruik voortgezet werd. Kerkeigenaren stellen
bovendien de technische advisering vanuit de gemeente zeer op
prijs. De advisering heeft bovendien ‘automatisch’ een stimulerend
effect op het onderhoud. De instandhouding van een zeer

De eigenaar dient een goed te keuren zesjarig onderhoudsplan

gevallen behouden. Op basis van de opgedane ervaringen wordt de

in;

regeling in de gemeente Utrecht voor een periode van zes jaar

De gemeentelijke bijdrage is 50% van de onderhoudslasten (die

voortgezet. Men blijft zich inzetten voor het behoud van de

aanvullend bedoeld is, in die zin dat de eerste 50% van de zijde

religieuze functie en het verder bevorderen van nevengebruik ten

van de kerkeigenaar gewaarborgd moet zijn); voor

behoeve van de exploitatie van het kerkgebouw, voor allerlei

belastingplichtige eigenaren is het subsidiepercentage 20%;
•

Er is geen maximum aan het jaarlijks te verwerken bedrag aan
onderhoud;

•

De mogelijkheid tot het zowel in onderhoudstechnisch, als in
financieel opzicht opvangen van pieken en dalen bij de
uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Door de stimulerende werking van de regeling is sinds 1991 rond
de euro 6 miljoen besteed aan het onderhoud van kerkgebouwen
die deelnemen aan de regeling. Dit wordt bereikt met een jaarlijkse
bijdrage vanuit de gemeente van euro 140.000,-. Voor de meeste
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culturele en sociale doeleinden. Kerken kunnen zo ook een rol

minimaal euro 4.000,- bedragen. De beoordelingscriteria zijn:

vervullen voor de stadspromotie. Het niet-afstoten c.q. het

•

continueren van het kerkelijk gebruik is daarbij een doelstelling.

restauratie of instandhouding van religieuze interieurs.
•

Roerend religieus erfgoed
Het onderhoud en de restauratie van het roerend religieus
erfgoed is een hoofdstuk apart. Objecten in eigendom van
kerkgenootschappen worden veelal onderhouden door
vrijwilligers. Dit liefdevol verricht werk gebeurt niet altijd op
basis van deskundigheid en vertrouwdheid met de opgave.
Daardoor wordt er wel verkeerd onderhoud verricht, dat voor
de objecten schadelijk kan zijn. Voor restauraties ontbreekt
vaak het benodigde geld. Topstukken en objecten behorend
bij de lijst Wet tot Behoud Cultuurbezit worden – indien
nodig – nog wel gerestaureerd, maar bij andere objecten
gebeurt dat niet of nauwelijks.
Bij musea ligt dit anders, zeker wanneer het gaat om
objecten die tot de kerncollectie behoren en welke
tentoongesteld worden. Onderhoud en restauraties gebeurt
daar door deskundigen. Maar dit kost natuurlijk wel geld en
in deze sector zijn de middelen doorgaans beperkt,
waardoor deze kosten toch zwaar op de begroting drukken.
Tijdelijke subsidieregeling religieuze interieurs
De provincie Limburg heeft een tijdelijke subsidieregeling
religieus erfgoed 2008 in het leven geroepen. De doelgroep
van de regeling zijn eigenaren van gebouwen voor de
openbare eredienst, ongeacht de religieuze gezindte.
De doelstelling van de regeling is om bij te dragen aan de
instandhouding van religieuze interieurs, die kunsthistorische en
monumentale waarde bezitten, het verbeteren van de
toegankelijkheid van deze gebouwen en het vergroten van de
bekendheid van religieuze interieurs. Er wordt voorzien in een
bijdrage in de subsidiabele kosten van 25%. De maximum bijdrage
bedraagt euro 10.000,- (op de totale subsidiabele kosten van euro
40.000,-). De totale subsidiabele kosten moeten daarnaast

De werkzaamheden moeten betrekking hebben op de
De werkzaamheden moeten betrekking hebben op het
verbeteren van de toegankelijkheid van de gebouwen met
religieuze interieurs.

•

De werkzaamheden moeten betrekking hebben op het vergroten
van de bekendheid van religieuze interieurs.

Kerkelijke archieven
Voor de kerkelijke archieven lijkt een systeem van interne
kerkelijke consulenten voor de archieven die contacten
onderhouden met enerzijds de kerkelijke gremia en
anderzijds de overheidsarchiefdiensten, het beste de zorg
voor kerkelijke archieven te waarborgen. Tot een tiental jaren
geleden werd dat overleg voor de protestantse kerken
gewaarborgd in de CPA, de Commissie tot Registratie van de
Protestantse Kerkelijke en Semikerkelijke archieven. Deze
commissie is de laatste jaren nog maar weinig actief, mede
door de fusie van een drietal kerkgenootschappen tot de
PKN. Het zou goed zijn als de commissie de
overlegstructuur weer op zou pakken, en zo mogelijk
uitbreiden tot de archiefinstellingen van katholieke huize.
Archiefdiensten zijn doorgaans best bereid om assistentie te
verlenen aan parochies of gemeenten die vragen hebben
m.b.t. hun archiefbeheer. In het bisdom Haarlem is destijds
een commissie ingesteld, die inventariseerde hoe het stond
met de toegankelijkheid en het materieel beheer van
parochiearchieven en stimuleerde dat ze in bewaring werden
gegeven aan archiefdiensten. Deze commissie heeft toen
veel bereikt. Verder vinden de archivarissen een centraal
registratiesysteem voor kerkelijke archieven belangrijk. Tot
voor enkele jaren terug hield het Nationaal Archief een
register bij voor particuliere archieven. Dat is helaas stil
komen te liggen. Het zou weer moeten worden opgepakt,
met afspraken over wie wat bijhoudt. Een mooi voorbeeld is
de archiefbank van Vlaanderen: www.archiefbank.be.
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verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven
bestemming dan wel om een overeenkomstig het plan
verwezenlijkte bestemming te handhaven en te beschermen,
kan bij het bestemmingsplan worden bepaald, dat het
verboden is om binnen een bij dat plan aangegeven gebied
zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester
en wethouders:
a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden
uit te voeren;
b. bouwwerken te slopen.

7.8 Ruimtelijke ordening
Het gebouwd religieus erfgoed valt onder het ruimtelijke
ordeningsregime. Dit regime bevat onder andere regels over
bestemmingsplannen. Maar daarnaast zijn er ook andere,
niet-wettelijke constructies die voor het religieus erfgoed van
belang zijn, zoals beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige
plannen en plaatselijke beschermingsregimes.

Ook artikel 3.5 lijkt van belang. Dit luidt: Bij een
bestemmingsplan kunnen gebieden worden aangewezen
waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te
worden gemoderniseerd of vervangen door gelijksoortige
bebouwing van gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa.
Zolang deze modernisering of vervanging niet is
verwezenlijkt, wordt het gebruik van die bouwwerken
aangemerkt als afwijkend van het plan.

Nieuwe WRO
Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening
(WRO) in werking getreden. Daarin wordt onder andere
bepaald dat voor gemeenten geldt dat voor het hele
grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen
verplicht zijn. Deze moeten eens in de 10 jaar worden
herzien, waarbij overigens een verlengingsbesluit mogelijk is.
Naast een bestemmingsplan is er een nieuwe constructie,
namelijk het projectbesluit. De gemeente kan voor een
project een projectbesluit nemen. Dat projectbesluit moet
worden opgenomen in een bestemmingsplan.

Maastrichts Planologisch Erfgoedregime
De gemeente Maastricht heeft in haar monumentennota het
MPE (Maastrichts Planologisch Erfgoedregime)
geïntroduceerd. Dit instrument houdt in dat de bescherming
van het gebouwd erfgoed geregeld moet worden via het
instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Het MPE gaat
uit van de gedachte dat cultuurwaarden in het
bestemmingsplan worden opgenomen en op die manier
bescherming genieten. Het gaat daarbij om objecten, maar
vooral om landschap en stedenbouwkundige structuren.

Gebouwd religieus erfgoed en nieuwe WRO
In verband met de toekomst van het gebouwd religieus
erfgoed zijn enkele (nieuwe) artikelen in de nieuwe WRO van
belang. Te noemen zijn de artikelen 3.3 en 3.5. Artikel 3.3 luidt
als volgt: Om te voorkomen dat in een bestemmingsplan
begrepen grond minder geschikt wordt voor de

Erfgoedtoets
Recent is een discussie gestart over een wettelijk verplichte
erfgoedtoets. Gedacht wordt aan het opnemen van een
verplichte paragraaf met bestaande cultuurhistorisch
relevante informatie in bestemmingsplannen en in
gemeentelijke welstandsnota’s. De implicaties van een en
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ander valt nog niet volledig te overzien, maar wel kan worden
opgemerkt dat religieus erfgoed vaak al is opgenomen in de
bestemmingsplankaart en ook in welstandsnota’s. Dit laat
onverlet dat zo’n toets een waardevolle bijdrage zou kunnen
zijn aan het behoud van het religieus erfgoed tegen de
achtergrond van ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk voor
dit erfgoed consequenties zouden kunnen hebben.
Belvederebeleid
Cultuurhistorische kwaliteiten kunnen een uniek karakter
geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en zo een tegenwicht
bieden aan de toenemende eenvormigheid van onze
leefomgeving. Ze dragen bij aan de identiteit die mensen
ontlenen aan een gebied of plek. Zo bezien, fungeren ze als
inspiratiebron en kwaliteitsimpuls voor ruimtelijke opgaven
als veranderend waterbeheer, stadsvernieuwing en
reconstructie van het landelijk gebied. Het cultuurhistorisch
erfgoed kan gebaat zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze
vormen een nieuwe ruimtelijke drager, voorzien in een
nieuwe functie, of geven een economische impuls voor
behoud van het erfgoed. Deze denk - en werkwijze wordt ook
wel ‘behoud door ontwikkeling’ genoemd. Een en ander
kreeg zijn beslag in 1999 door een beleidsinitiatief van vier
ministeries: de beleidsnota Belvedere. Een nota die bedoeld
is om beleidsmaker, marktpartijen, cultuurhistorische en
ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe gedachten te
brengen. Geen wet, geen regelgeving, maar wel een bron van
inspiratie voor nationaal, provinciaal en lokaal beleid, voor
concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen. In het
kader van dit beleid worden projectsubsidies toegekend. Het
Project Belvedere wordt overigens per 31-12-2009 beëindigd.
Er zijn talrijke voorbeelden te vinden van de wijze waarop
verspreid over Nederland gewerkt wordt aan de realisatie van
‘behoud door ontwikkeling’. Daarbij zijn ook voorbeelden die
rechtstreeks te maken hebben met het religieus erfgoed. Een
ervan is de inventarisatie en analyse van herbestemmingen
van religieus erfgoed in enkele provincies.

Beeldkwaliteitplan (BKP)
Een ruimtelijk instrument dat zich sinds een aantal jaren in
een groeiende populariteit mag verheugen is het
beeldkwaliteitplan. Zo’n plan heeft geen formele status in
bijvoorbeeld de WRO, maar krijgt wel een specifieke
betekenis op het moment dat de gemeenteraad zo’n plan
heeft vastgesteld en daarmee een kader is geschapen voor
de beoordeling van plannen door de Monumenten-/
Welstandscommissie als aanvulling op de Welstandsnota. In
een beeldkwaliteitplan worden bestaande structuren en
karakteristieken vastgelegd en worden via richtlijnen,
bepalingen en referentiebeelden ideeën aangedragen voor de
ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. De toekomst van
het gebouwd religieus erfgoed kan gebaat zijn bij dit type
plannen, omdat deze vaak veel oog hebben voor aanwezige
cultuurhistorische waarden.
Structuurvisies en stedenbouwkundige plannen
Uiteraard zijn ook stedenbouwkundige plannen van belang,
zowel grote als kleine plannen. Daar, en in structuurvisies
die ten grondslag liggen aan de herziening van
bestemmingsplannen, worden ideeën gelanceerd over hoe
een gebied (opnieuw) vorm te geven. Vaak vindt een en
ander plaats op basis van bouwinitiatieven uit de markt. De
lokale overheid staat dan voor de opgave om deze
initiatieven ruimtelijk te onderbouwen, dan wel ruimtelijk te
geleiden. In de praktijk zijn deze plannen vaak beslissend
voor wat er met bestaande bebouwing gebeurt. Voor het
religieus erfgoed is het van belang dat betrokkenen in een zo
vroegtijdig stadium van de planontwikkeling (structuurvisies
en stedenbouwkundige plannen) op de hoogte zijn. Indien
niet, dan is het vaak ‘mosterd na de maaltijd’.
Bouw- en restauratieplannen
Om het religieus erfgoed door te laten functioneren,
passende neven- en herbestemmingen te geven, zijn vaak
bouw- en restauratieplannen nodig waarin het betreffende
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programma van eisen is vertaald. Het ontbreekt aan een
plankostenregeling voor het gebouwd religieus erfgoed,
waaruit ideeënschetsen en haalbaarheidsstudies gefinancierd
zouden kunnen worden.
7.9 Beheer en exploitatie
Vraag het aan de eigenaren, vraag het aan de
kerkrentmeesters en het antwoord is duidelijk: het beheer en
de exploitatie van het gebouwd en roerend religieus erfgoed
is geen sinecure. Jammer dat bij zulke mooie en belangrijke
zaken, toch ook zorg moet worden uitgesproken. De ervaring
leert dat het in stand houden van deze gebouwen gemiddeld
gesproken meer kost dan een vergelijkbaar modern gebouw.
Dit is ook het geval als een kerkgebouw herbestemd wordt
voor profaan gebruik. Bij een kerkgebouw in religieus gebruik
is er bovendien de onbetaalde inspanning van een leger aan
vrijwilligers. Daar komt bij dat het beheren en exploiteren
van het religieus erfgoed plaatsvindt onder weinig gunstige
omstandigheden. Zo zijn tot nog toe aanpassingen voor
bredere exploitatie van monumentale kerkgebouwen,
bijvoorbeeld voor voorzieningen voor ‘de jas en de plas’, niet
subsidiabel.
Gebouwd religieus erfgoed
Het beheer van het religieus erfgoed is een uiterst
belangrijke, maar ook gecompliceerde en kostbare taak. De
beheers- en exploitatiekosten zijn gestegen:
personeelskosten zijn toegenomen, de kosten van energie
zijn gestegen, kosten in verband met (brand)veiligheid, met
arbeidsomstandigheden, met schoonmaak, gemeentelijke
leges enzovoort zijn toegenomen. Het hele kostenplaatje ziet
er tegenwoordig heel anders uit. Als bovendien de
opbrengsten uit parochiegelden, contributies, bijdragen,
collectes, grafrechten, schenkingen, donaties en legaten
verminderen, dan ontstaat er een financieel probleem. Dit
kan zo hoog oplopen dat er eventueel gedacht wordt aan het
onttrekken van het gebouw aan de eredienst, aan verkoop en

zelfs aan sloop. De aanwijzing tot beschermd monument
beperkt de handelsvrijheid van de eigenaar, met als gevolg
een verhoging van de exploitatiekosten en marginalisering
van de opbrengsten bij verkoop. Hierdoor kan minder geld
worden ingezet voor de exploitatie van andere
(monumentale) kerkgebouwen. De exploitatie van het
religieus erfgoed veronderstelt een nauwkeurig inzicht in de
kosten en baten die daarmee gemoeid zijn.
‘Kerkenregeling’
Het Restauratiefonds is voornemens een revolverend fonds
van euro 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het
verstrekken van laagrentende leningen om nevenfuncties in
een kerk te stimuleren naast de al bestaande religieuze
functie. Daarbij wordt gedacht aan investeringen voor
bijvoorbeeld een pantry, het aanbrengen van een toiletgroep,
de aanschaf of vervanging van verwarming, het creëren van
vergaderruimte en dergelijke. Hierdoor kunnen in kerken
bijvoorbeeld concerten worden gegeven, tentoonstellingen
georganiseerd of bijeenkomsten plaatsvinden. Het betreft
een annuïteitenlening van maximaal euro 50.000 met een
looptijd van 15 jaar. De doelgroep zijn rijksmonumentale
kerken. Voor de aanvraag van de lening zal het
kerkgenootschap naast een gespecificeerde begroting en de
monumentvergunning, een toelichting moeten geven over
het doel van de geplande investering zodat ze zich bewust
wordt van het draagkrachtprincipe van het gebouw. Een
kleine commissie beoordeelt de aanvragen. Bovendien vindt
er een krediettoets plaats. Qua zekerheden zal er een
hypothecaire inschrijving plaatsvinden of een garantie
worden gevraagd van bijvoorbeeld het bisdom.
Roerend religieus erfgoed
De kosten van beheer en exploitatie van religieuze musea,
stedelijke musea, streek- en lokale musea, schatkamers en
dergelijke varieert zeer sterk, omdat er sprake is van grote
onderlinge verschillen in doelstelling, opzet, organisatie en
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financieringsbronnen. De gebruikelijke elementen, zoals
kosten huisvesting, energie, bewaking, verzekeringen, pr en
personeel bepalen de hoogte van het ermee gemoeide
bedrag. De opbrengsten van de entreegelden zijn niet
toereikend om de kosten te dekken. In de praktijk worden
beheer en exploitatie afgestemd op de inkomstenbronnen,
die veelal afhankelijk zijn van subsidies en donaties.
Het beheer en de exploitatie van gebouwd en roerend
religieus erfgoed is tegenwoordig (dit in tegenstelling tot
andere categorieën gebouwen en objecten) in heel
belangrijke mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zij
dragen op talrijke manieren bij aan het daadwerkelijk
functioneren van de gebouwen en het interieur. Zij doen dat
op talrijke manieren, zoals vervullen van bestuursfuncties,
koorzang tijdens diensten, collecteren, versieren van de kerk,
het schoonhouden van de kerkruimte, het verrichten van
kleine onderhoudswerkzaamheden aan en in het gebouw, het
schoonmaken van orgels, het geven van informatie en
rondleidingen, het verkopen van boeken, ansichtkaarten en
andere met de kerk verbonden zaken, verzorgen van in
standhouden van orgels, enzovoort.
7.10 Financiering
Alles kost geld, zelfs wanneer het om ‘hogere’ zaken gaat.
De toekomst van een deel van het religieus erfgoed staat op
het spel. Financiën zijn niet het enige, maar wel een
belangrijk instrument om de hier geformuleerde missie en
strategische doelen dichterbij brengen. Welke mogelijkheden
zijn er op dit gebied en zijn deze toereikend?
Gebouwd religieus erfgoed
Het in stand houden van het gebouwd religieus erfgoed is
een kostbare zaak, in de tweeledige zin van het woord. Het is
kostbaar omdat daarmee belangrijke waarden worden
veiliggesteld, maar het is ook kostbaar in de zin van dat het
geld kost, zelfs veel geld. Daarvoor maken

kerkgenootschappen en andere partijen gebruik van eigen
middelen. Door allerlei ontwikkelingen zijn de eigen
middelen minder omvangrijk dan in het verleden.
Restauratieachterstand
Door PRC-Bouwcentrum is in 2006 in opdracht van het
ministerie van OCW een onderzoek gedaan naar de
bedragen die gemoeid zijn met de restauratieachterstand.
Volgens de 'Rapportage onderzoek naar de
restauratieachterstand bij rijksmonumenten', bedroeg het
subsidiebedrag dat benodigd is om de
restauratieachterstand bij religieuze gebouwen in te lopen
euro 110 mln, zijnde 70 % van de door PRC/Divisie
bouwcentrum berekende herstelbehoefte ad euro 157 mln.
Dat was het bedrag dat benodigd is om te komen tot een
werkvoorraad van 10 %. Het is dus niet zo dat met dit
bedrag de restauratieachterstand in zijn geheel is ingelopen.
Inmiddels is het twee jaar later en zijn er beschikkingen
afgegeven in het kader van het RRWR2006 en RRWR2007
die ook betrekking (konden) hebben op religieuze gebouwen.
In het kader van het RRWR 2006 is er voor euro 14.143.281
en in het kader van het RRWR 2007 is er voor euro
32.463.021 aan subsidies verstrekt ten behoeve van religieuze
gebouwen. Hierbij is uitgegaan van CBS-codes 700
(religieuze gebouwen / euro 28.276.473), 710 (orgels / euro
3.979.559) en 720 (luidklokken e.d. / euro 206.989).
107

Resumerend kan er dus gesteld worden dat - uitgaande van
bovengenoemde rapportage van PRC - er op dit moment nog
een restauratieachterstand resteert van euro 63.393.698.
Daarbij moeten twee belangrijke opmerkingen worden
gemaakt, namelijk dat er naar verwachting ook subsidies voor
religieuze gebouwen verstrekt gaan worden in het kader van
de RRWR2008 en dat daardoor de restauratieachterstand
verder zal dalen. Derhalve wordt de restauratieachterstand
bij religieuze gebouwen die rijksmonument zijn geschat op
euro 30 - euro 40 miljoen. Omdat de PRC-rapportage alweer
twee jaar oud is, is de restauratieachterstand (voor de nog
niet gehonoreerde objecten) verder opgelopen. Verder wordt
erop gewezen dat hier niet zijn meegenomen de mogelijke
restauratieachterstanden bij (nog aan te wijzen) religieuze
bouwwerken uit de Wederopbouwperiode.
Instandhoudingsregeling
Deze achterstand zal eerst ingehaald moeten worden, om
vervolgens de betreffende monumenten in stand te houden.
Er is een rijksregeling, de Brim, die subsidieert in de kosten
van instandhouding. Het jaarlijkse Brim-budget is euro 39
miljoen. Dit bedrag wordt verdeeld in euro 33 miljoen voor
het reguliere Brim en euro 6 miljoen van het grootschalige
Brim. Ten laste van beide budgetten konden in de afgelopen
jaren aanvragen worden ingediend voor alle categorieën
monumenten behoudens kerken, want deze stromen pas
vanaf volgend jaar in. Er is geen apart budget voor kerken in
deze regeling. Wel is het zo dat, omdat in de afgelopen drie
jaren alle andere categorieën monumenten ingestroomd zijn,
het leeuwendeel van de aanvragen voor de komende drie
jaren kerken zullen betreffen, wat alles te maken heeft met
de wijze van instromen zoals dat in de regeling is
vastgelegd. De vraag is of deze budgetten toereikend zijn.
Kosten van instandhouding
Om te bepalen wat de benodigde jaarlijkse
instandhoudingkosten voor kerken zijn, zijn in opdracht van

de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed 1.300
BROM-dossiers onderzocht inzake religieuze gebouwen. De
BROM staat voor Besluit Rijksregeling Onderhoud
Monumenten; een regeling die vervangen is door de Brim.
Op basis van de Sonneveld-collectie is uit gegaan van 9.855
religieuze gebouwen, waarvan er 8.057 nog een religieuze
functie hebben. Daarnaast zijn totaalcijfers gebruikt van
Verzekeringsbedrijf Donatus, dat 4.600 religieuze gebouwen
heeft verzekerd. Tenslotte zijn van het bezit aan religieus
erfgoed van de Stichting Oude Groninger Kerken en
Stadsherstel Amsterdam de instandhoudingskosten
geanalyseerd. Extrapolatie van al deze gegevens naar de
totale populatie (9.855 gebouwen) levert op dat de totale
instandhoudingkosten per jaar euro 348 miljoen bedragen.
In bijlage 6 is de berekeningsmethodiek meer in detail
beschreven.
In dit verband is het goed om ook melding te maken van een
ander grootschalig onderzoek over vraagstukken verband
houdend met de kosten van instandhouding, beheer en
exploitatie van kerkgebouwen. Het gaat om een onderzoek
van de bisdommen Haarlem en Rotterdam. De resultaten
van deze studie spreken een heldere taal. 4.200
kerkgebouwen hebben een gemiddelde jaarlijkse
onderhoudsbehoefte van euro 50.000,- per kerkgebouw.
Extrapolatie naar de totale populatie levert een hoger bedrag
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(euro 400 miljoen per jaar) op, dan het hiervoor genoemde
bedrag van euro 348 miljoen. Een eerder onderzoek van de
Stichting Brabantbeeld (inzake de kerkgebouwen in de
provincie Noord-Brabant) leverde een vergelijkbaar beeld op.
Wanneer noodgedwongen op planmatige instandhouding
wordt bezuinigd, ontstaat een enorm stuwmeer van
achterstallig onderhoud. Dit proces is inmiddels op gang
gekomen. Het risico bestaat dat hierdoor en door de
beperkte subsidiestromen en opbrengstdervingen het aantal
sluitingen van kerken zal worden versneld.
Als de eigenaren niet in voldoende mate in staat zijn om het
religieus erfgoed in stand te houden, dan mag men gezien
de bredere functie die dit erfgoed in de samenleving vervult,
ook van andere partijen verwachten dat die aan de
instandhouding financieel zullen bijdragen. Maar om welke
bedragen gaat het dan? Over welke partijen zou dat dan op
welke manier moeten worden verdeeld? Op grond van
hiervoor genoemde onderzoeken kunnen redelijk
nauwkeurige schattingen worden gemaakt. We spreken over
9.855 gebouwen die tot het religieus erfgoed behoren. Van
die 9.855 zijn er 3.672 rijksmonument en 2.790 gemeentelijk
monument. Dat betekent dat het gaat om in eerste instantie
6.462 kerkgebouwen van verschillende grootte, verschillende
ouderdom en verspreid over heel Nederland, over steden,
dorpen en platteland. In Bijlage 6 zijn verschillende
berekeningsmethodieken voor de bepaling van de
instandhoudingkosten voor het gebouwd religieus erfgoed
opgenomen. De methoden leveren een eindbedrag van
respectievelijk 212, 348 en 285 miljoen op, het hiervoor
genoemde onderzoek van euro 400 miljoen. Wanneer we
uitgaan van 348 miljoen instandhoudingkosten per jaar van
het gebouwd religieus erfgoed (methode 2), en er vanuit
gaan dat het Rijk en ook de gemeenten en provincies samen
elk 60% van die instandhoudingkosten subsidiëren, dan kost
dat het Rijk euro 78 miljoen en provincies en gemeenten
samen euro 60 miljoen per jaar. Als we uitgaan van 70%

subsidie dan zijn die bedragen euro 91 miljoen
respectievelijk euro 69 miljoen per jaar. Hanteren wij de
methode die op de laagste instandhoudingskosten uitkomt
(methode 1) en 70% subsidie, dan kost dat het rijk euro 60
miljoen en provincies en gemeenten samen euro 45 miljoen.
Roerend religieus erfgoed
Het is buitengewoon moeilijk om een schatting te maken
van de benodigde financiën om de taken op het gebied van
het roerend religieus erfgoed uit te voeren. De SKKN heeft
reeds 180.000 objecten geïnventariseerd. Het aantal
objecten dat nog geïnventariseerd moet worden wordt
geschat op 150.000 tot 200.000. De SKKN schat nog
minimaal tien jaar nodig te hebben om de belangrijkste
kerken en kloosters te inventariseren. Dit komt neer op een
jaarlijkse kosteninschatting van:
Rijk
Kerkgenootschappen
Totaal

euro 285.000
euro 200.000
euro 485.000

Vitrines
Men zal moeten zoeken naar creatieve manieren om het
roerend religieus erfgoed, liefst in samenhang met het
gebouwd religieus erfgoed, onder de aandacht van een breed
publiek te brengen. Daarvoor dienen eigenaren inspirerende
plannen te ontwikkelen en moet ook op een creatieve manier
worden gezocht naar financieringsbronnen in deze. Eén van
de manieren waarop dit kan (aansluitend bij wat tot nog toe
gebruikelijk is), is om bijzonder waardevolle vrijkomende
objecten in vitrines in kerken onder te brengen. Voorafgaand
moeten de betreffende kerken worden onderzocht op
inbraak- en andere risico’s. Op basis van deze analyse
kunnen passende maatregelen worden genomen waarna
veilige vitrines zouden kunnen worden geplaatst. Men moet
dan rekening houden met de kosten van inbraakbestendige
vitrines, die kunnen worden geschat op circa euro 80.000
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per vitrine. Overigens leent niet ieder kerkgebouw zich
evenzeer voor het plaatsen van vitrines en kunnen
kerkgenootschappen daarin ook terughoudend zijn, om het
karakter van de kerkruimte niet al te zeer aan te tasten ten
faveure van een museale uitstraling. Het exacte aantal
gewenste vitrines moet nog worden bepaald. Als wordt
uitgegaan van zo’n 25 vitrines, komt dat neer op een bedrag
van circa euro 2 miljoen. Voor andere, meer creatieve en aan
educatie gekoppelde initiatieven dienen additionele middelen
te komen.
Toeristenbelasting
In Nederland wordt toeristenbelasting geheven door de
plaatselijke overheden. Dit geld wordt benut voor de
bevordering van het toerisme in plaats en streek. Mogelijk
realiseren we ons te weinig dat veel toerisme is gericht op
wat we tegenwoordig cultuurtoerisme noemen. De
opbrengsten worden echter zelden direct gebruikt voor de
instandhouding van het cultureel erfgoed. Binnen het
cultureel erfgoed vormt het religieus erfgoed een wezenlijk
bestanddeel. De voorbeelden zijn schaars waar gelden in het
kader van de toeristenbelasting aan het religieus erfgoed ten
goede komen.
7.11 Instrumenten toereikend?
Het kennis nemen van de beschikbare beleidsinstrumenten
voor het religieus erfgoed, kan tot de gedachte leiden dat we
hier met een onontwarbaar kluwen te maken hebben.
Mensen geschoold in de beleidswetenschappen spreken
liever van een gevarieerde instrumentenmix. In het beste
geval zijn de instrumenten zo op elkaar afgestemd dat ze in
onderlinge combinatie tot realisatie van gestelde
beleidsdoelen leiden en alle problemen uit de wereld helpen.
Maar, zo is het helaas niet bij het religieus erfgoed. In de
praktijk blijken er – ondanks alle beschikbare instrumenten –
toch zorgwekkende toestanden en ontwikkelingen te zijn.
Kennelijk zijn de beleidsinstrumenten niet toereikend of

onvoldoende effectief om de geschetste problematiek aan te
pakken. Voor een deel hebben de ontwikkelingen een
autonome kracht, waaraan op korte termijn door
beleidsinstanties niet zo heel erg veel kan worden gedaan,
zoals bijvoorbeeld de secularisatie en de terugloop van het
aantal kloosterlingen, maar er zijn ook zaken die met een
gerichte inzet van beleidsinstrumenten de oplossing van het
vraagstuk dichterbij kunnen brengen. Dat betreft vooral en
op de eerste plaats het helpen van de kerngenootschappen
om hun religieus erfgoed zo veel mogelijk in de
oorspronkelijke functie te behouden, het eventueel
bevorderen van geschikte nevenbestemming en ‘passende’
herbestemming van religieuze gebouwen, als ook het
zorgvuldig inventariseren, selecteren en behouden van het
roerend religieus erfgoed. De beleidsstrategie voor het
religieus erfgoed dient zich dan de komende tijd specifiek op
deze zaken te richten. Dit impliceert dat alle instrumenten
nog eens tegen dit licht gehouden moeten worden. Daarbij
zal ook op een realistische wijze bezien moeten worden wat
niet behouden kan worden en dus afgestoten c.q. afgebroken
moet worden.
Tekorten bestaande instrumenten
De tekorten van de bestaande instrumenten hebben onder
andere betrekking op de volgende zaken:
• Het besef dat het religieus erfgoed een belangrijk
onderdeel van ons cultureel erfgoed is en ook een
behoedzame manier van ermee omgaan veronderstelt, is
nog in onvoldoende mate gecommuniceerd en via
educatie onder de aandacht gebracht.
• Reliwiki heeft meer helderheid verschaft in omvang en
aard van het religieus erfgoed, maar er is geen definitieve
garantie dat dit systeem verder wordt gecontinueerd.
Inzicht in het naoorlogse religieus erfgoed laat nog te
wensen over.
• Beschrijving en documentatie van zowel het gebouwd als
het roerend erfgoed is bij lange na nog niet volledig.
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Over criteria met betrekking tot behoud of afstoting van
gebouwd en roerend religieus erfgoed bestaat (nog) geen
consensus.
Behoud en bescherming van roerend religieus erfgoed is
niet goed geregeld.
De regelgeving is (uiteraard) slechts gericht op dat deel
van het religieus erfgoed dat een wettelijke bescherming
geniet, maar dit betekent een groot risico dat nietbeschermd religieus erfgoed zal verdwijnen.
Instandhouding van het gebouwd religieus erfgoed wordt
bemoeilijkt door bestaande restauratieachterstanden.
De regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening
wordt maar beperkt ingezet voor de instandhouding en
het doorfunctioneren van het religieus erfgoed.
Beheer en exploitatie van het religieus erfgoed zijn
buitengewoon moeilijk, omdat met beperkte middelen
moet worden gewerkt, waarvan een deel zelfs door
eigenaren niet op te brengen is.
Er is een aanzienlijke restauratieachterstand van het
gebouwd religieus erfgoed.
De bestaande financieringssystemen voor het gebouwd
religieus erfgoed zijn qua volume, subsidiepercentage en
drempels ontoereikend om de instandhouding van het
religieus erfgoed (al dan niet met een religieuze functie)
te garanderen.
Een aanwijzing van een religieus gebouw tot gemeentelijk
monument impliceert niet dat er een subsidieverplichting
of een compensatie van opbrengstderving tengevolge van
de aanwijzing tegenover staat.

Flankerend beleid
Alvorens de strategieën te formuleren en suggesties te doen
voor de verbetering van de beleidsinstrumenten, is het goed
om erop te wijzen dat het beleidsveld van het religieus
erfgoed raakvlakken heeft met andere. Er is sprake van een
wisselwerking met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening,
cultuurbeleid in brede zin, milieu en duurzaamheid, wijk en

integratie, sociale cohesie en leefbaarheid, economie en
bouwen, toerisme en recreatie. Het religieus erfgoed
ondergaat invloed ervan en oefent daar op haar beurt ook
weer invloed op uit. Een les die we daaruit kunnen trekken is
dat het beleid op het gebied van het religieus erfgoed profijt
kan trekken uit flankerend beleid, maar ook andersom. Een
enkel voorbeeld kan dit verhelderen. Een kerk kan mede
worden gebruikt voor maatschappelijke activiteiten die
anders niet of tegen hogere kosten zouden plaatsvinden.
Door dit nevengebruik kan de kerk worden behouden,
waardoor een belangrijk stedenbouwkundig object voor de
buurt behouden blijft. De activiteiten leveren enige
economische activiteiten op. Afhankelijk van de aard van het
nevengebruik kan worden bijgedragen aan zorg en
hulpverlening, aan integratie van bevolkingsgroepen en
bijvoorbeeld aan de sociale cohesie. Met andere woorden het
in standhouden van het religieus erfgoed kan een bijdrage
leveren aan andere beleidsterreinen. Van de andere kant
kunnen maatregelen op de genoemde aanverwante
beleidsvelden ook een positieve uitstraling hebben op de
zorg voor het religieus erfgoed. Integratiebeleid bijvoorbeeld
kan een positief effect hebben op bijvoorbeeld gedeeld
gebruik van verschillende geloofsgemeenschappen van één
en dezelfde ruimte.
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8. Strategieën voor het religieus erfgoed

Nu we geïnformeerd zijn over religie, religieus erfgoed, de
stand van zaken, de verwachtingen ten aanzien van het
gebouwd en het roerend religieus erfgoed, de differentiële
visies die er ten aanzien van het religieus erfgoed bestaan en
de beleidsinstrumenten die er zijn voor het religieus erfgoed,
rijzen nieuwe vragen, namelijk: Hoe moet met het religieus
erfgoed worden omgegaan? Welke strategieën zijn daarvoor?
Zijn er aparte strategieën voor het gebouwd en voor het
roerend religieus erfgoed? Welke strategieën verdienen de
voorkeur? Volgens het Jaar van het Religieus Erfgoed is de
centrale uitdaging om het religieus erfgoed als levende
herinnering van het verleden en als bron van hedendaags
beleven en gebruik te bewaren, in stand te houden en verder
te doen functioneren. Dit alles in overeenstemming met de
zingevende en maatschappelijke functionaliteit en de
waardigheid van dit bezit.

van het Religieus Erfgoed eerst een algemene strategie voor
het religieus erfgoed geformuleerd en vervolgens worden
meer specifieke strategieën geformuleerd voor het gebouwd
en het roerend erfgoed, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt
van de activiteiten van de werkgroepen ‘gebouwd’ en
‘roerend’ religieus erfgoed in het kader van het Jaar van het
Religieus Erfgoed.

8.1 Algemene strategie
Een strategie richt zich op de vraag hoe een bepaald doel
moet worden bereikt. Concreet toegespitst op het religieus
erfgoed gaat het om een strategie gericht op het behoud van
het religieus erfgoed nu en in de toekomst. Het gaat om de
kwestie om het religieus erfgoed op een zinvolle manier te
doen functioneren in een veranderende maatschappij. Een
maatschappij waarvan we niet precies weten welke rol religie
daarin zal spelen, maar waarvan we wel weten dat het
onvoorstelbaar is - zoals we eerder zeiden – dat het religieus
erfgoed daarin geen rol van betekenis meer zou spelen. Een
strategie is gericht op langere termijn en moet uiteraard voor
de korte termijn worden vertaald in operationele
beslissingen. In dit SPRE wordt door de Stichting 2008 Jaar

1. Het religieus erfgoed moet als wezenlijk deel van onze
cultuur worden gerespecteerd met behoud van identiteit.
Toelichting: Het is van eminent belang dat alle betrokken
partijen onderkennen dat het religieus erfgoed een
substantieel en onvervreemdbaar bestanddeel is van
onze cultuur. Dat was het vroeger, dat is het nu en zal het
ook in de toekomst zijn. Daarbij is de oorspronkelijke
functie nog altijd de beste.

Algemene Strategie voor
het religeus erfgoed

Strategie voor het
gebouwd religieus erfgoed
Strategie voor het
roerend religieus erfgoed

Algemene strategie voor het religieus erfgoed
De algemene strategie van het Jaar van het Religieus Erfgoed
steunt op een tiental beginselen.

2. Er moeten gerichte inspanningen worden verricht om het
religieus erfgoed aan volgende generaties over te dragen.
Toelichting: Vanzelfsprekend is dat in de eerste plaats een
taak van de eigenaren. Gezien de huidige
omstandigheden is het duidelijk dat ondersteuning van
113

deze taak door de overheid noodzakelijk is. Het religieus
erfgoed omvat een rijk geschakeerd geheel van
onroerende en roerende expressies van de zingeving van
het bestaan. In het verleden is door allerlei
omstandigheden veel verdwenen of op een andere
manier in gebruik geraakt. Dit neemt niet weg dat er nog
zeer veel over is dat vanuit allerlei perspectieven als
buitengewoon waardevol kan worden aangemerkt. Er
dienen dan ook gerichte inspanningen te worden verricht
om dit erfgoed voor de toekomst te bewaren, het liefst in
de oorspronkelijke setting.
3. Een verdere erosie van het religieus erfgoed moet worden
tegengaan.
Toelichting: Het behoud van het religieus erfgoed vraagt
realisme en durf. De ontwikkelingen in het religieus
erfgoed vragen aandacht van maatschappij en politiek
om te voorkomen dat een verdere erosie optreedt van dit
erfgoed. Er moet een zorgvuldige selectie worden
gemaakt van wat echt belangrijk is, zodat dit niet verloren
gaat. Daarvoor zullen dan gericht de middelen
gereserveerd moeten worden, met als eerste inzet om de
desbetreffende gebouwen en voorwerpen te handhaven,
zo veel mogelijk in de oorspronkelijke functie. Dit vraagt
in meerdere opzichten durf, omdat er ook
maatschappelijk gezien grote sommen geld mee gepaard
gaan en omdat met selectie vaak ook moeilijke en
ondankbare keuzes gepaard gaan. Het getuigt naast durf
ook van realisme om goederen en voorwerpen zonder
echte waarde af te stoten om volgende generaties
daarmee ook niet te belasten.
4. Er moet ten aanzien van het religieus erfgoed proactief
worden gehandeld.
Toelichting: Het religieus erfgoed moet vanuit een
wervend, proactief en niet vanuit een defensief
perspectief worden benaderd.

5. De kansen die het religieus erfgoed biedt, moeten
‘passend’ en ‘respectvol‘ worden benut.
Toelichting: Het besef moet groeien dat de
ontwikkelingen op het gebied van het religieus erfgoed
niet alleen als bedreiging, maar ook als een nieuwe kans
kunnen worden gezien. Gewijzigde maatschappelijke
omstandigheden bieden de mogelijkheid tot
herinterpretatie van de betekenis van religieus erfgoed.
Vanuit de kerkgenootschappen wordt erop gewezen dat
de eigen, oorspronkelijke functie, ‘de ziel’ van het religieus
erfgoed uitmaakt en daarom van cruciale betekenis is
voor (het behoud van) de identiteit van dit erfgoed.
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6. De constitutionele scheiding tussen kerk en staat mag
geen beletsel zijn om van overheidswege
kerkgenootschappen te ondersteunen bij de
instandhouding van het religieus erfgoed.
Toelichting: De constitutionele scheiding tussen staat en
kerk impliceert dat staat en kerk zich niet met elkaars
domeinen moeten bemoeien. Bij de uitbouw van de
verzorgingsstaat heeft de overheid allerlei regelingen
getroffen waarbij ze ook bijvoorbeeld bijdragen leverde
aan de bouw van kerken en andere gebedsruimten. Van
de zijde van kerkelijke organisaties wordt er ook wel op
gewezen dat de verhouding tussen kerk en staat fluïde is.
In ieder geval mag de constitutionele scheiding tussen
kerk en staat niet als excuus worden gebruikt om af te
zien van ondersteuning van kerkgenootschappen bij de
instandhouding van het religieus erfgoed.
7. Coproductie moet prevaleren boven separatisme.
Toelichting: De tot nog toe vrij los van elkaar opererende
partijen die bij het religieus erfgoed betrokken zijn, of
zich daarbij betrokken voelen, moeten denken in termen
van coproductie, dat wil zeggen eerder in termen van
samenwerking, dan in termen van onderlinge twist.
Verschillen in perceptie van het vraagstuk moeten niet
leiden tot separatisme, maar tot pogingen om verschillen
te overbruggen.
8. Er moet een gezamenlijke koers voor de toekomst van het
religieus erfgoed worden uitgestippeld.
Toelichting: Coproductie veronderstelt het steken van
energie in de wijze waarop partijen op dit gebied met
elkaar moeten omgaan. Dit veronderstelt het gezamenlijk
formuleren van een agenda voor het religieus erfgoed
voor de komende jaren en het veronderstelt ook dat er
afspraken worden gemaakt voor de wijze waarop men
met elkaar omgaat, dat wil zeggen heldere
omgangsvormen en respectvolle wederzijdse bejegening.

9. Er moet voor concrete situaties in gezamenlijkheid naar
oplossingen worden gezocht.
Toelichting: Hoewel dit SPRE de contouren schetst voor
de strategie voor het religieus erfgoed is daarmee niet
alles gezegd. In tegendeel de concrete toekomstvisie en
daaruit afgeleide operationele beslissingen dienen bij
voorkeur in gezamenlijkheid te worden ontwikkeld.
10. Voor concrete vraagstukken moet een geëigende
instrumentenmix worden opgesteld.
Toelichting: De realisatie van doeleinden door middel van
een strategie veronderstelt de inzet van
beleidsinstrumenten, zowel kerkelijke, juridische,
economische, ruimtelijke en sociale instrumenten. Het
gaat daarbij om een systematisch en intern coherent
geheel van beleidsmaatregelen dat gezamenlijk
garandeert dat de geformuleerde beleidsdoelen worden
gerealiseerd. Daarbij is de vraag aan de orde wat wij als
maatschappij uiteindelijk voor de realisatie van de
beleidsdoelen over hebben. Intenties dienen met andere
woorden te worden vertaald in de daadwerkelijke
bereidheid om geëigende middelen in te zetten. Dit te
meer, omdat de kerkgemeenschappen niet meer (in
voldoende mate) in staat zijn hun bezit te onderhouden,
althans op basis van de huidige regelingen.
8.2 ‘No one best way’
De ingrediënten van de algemene strategie zijn generaal
geformuleerd. Daaruit zou men mogelijk de conclusie
kunnen trekken dat er ‘slechts één beste manier is’ om het
doel te bereiken. Dat is niet het geval. De algemene strategie
moet vooral als een richtlijn worden gezien voor de manier
waarop men in concrete gevallen met vraagstukken op het
gebied van het religieus erfgoed kan omgaan. In de praktijk
gaat het om ‘maatwerk’, dat wil zeggen om een
benaderingswijze die contingent is, die rekening houdt met
alle relevante variabelen in het betreffende geval. De
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algemene strategie is dan ook geen magische formule, maar
wel een benadering die richtinggevend is voor concrete
gevallen. Wie in een concreet geval precies de spelers zijn,
wie welke opvattingen over een kerkgebouw of een religieus
object heeft, wie op welke manier overleg wil voeren met wie,
dat allemaal moet in het concrete geval worden uitgewerkt.
Het verleden heeft aangetoond dat er steeds weer opnieuw
wegen worden gevonden die tot oplossingen leiden die
vooraf niet helemaal uit te stippelen waren en die zich vaak
ook pas gedurende het proces aandienen.

erfgoed verschillen in een aantal opzichten van die van het
roerend erfgoed. We zullen dan ook deelstrategieën moeten
formuleren van hoe de doelen te bereiken ten aanzien van
beide onderdelen van het religieus erfgoed.

Differentiatie naar denominatie
Strategieën moeten volgens de kerkgenootschappen in de
eerste plaats passen bij hun visie en standpunt, omdat het
om hun eigendom gaat. De RKK heeft over de grenzen van
de herbestemmingsmogelijkheden van het religieus erfgoed
in detail wat andere opvattingen dan bijvoorbeeld de PKN.
Het Jodendom kijkt anders aan tegen religieuze objecten,
dan bijvoorbeeld de Oud-Katholieke kerk. Met andere
woorden de strategie moet mede worden afgestemd op visie
en standpunt van de betreffende geloofsdenominatie.
Kerkgenootschappen vragen daarbij ook aandacht voor het
specifieke godsdienstige, c.q. sacrale karakter dat aan het
religieus erfgoed verbonden is.

Ervaringen elders
Men zou wellicht de indruk kunnen krijgen dat Nederland
het enige land is waar de problematiek van het religieus
erfgoed speelt. Wie naar andere landen reist, ziet daar vaak
dat kerken open zijn, dat men er vrij toegang heeft en dat ze
ogenschijnlijk nog allemaal in gebruik zijn. Verder ziet men
ook dat kloostergebouwen vaak bezocht worden om daar in
gastenverblijven te vertoeven of er producten te kopen die
door de kloostergemeenschap zijn gefabriceerd. Zo zijn er
bijvoorbeeld bier, wijn, honing, kaarsen, fruit, devotionalia,
boeken en andere producten te koop. Toch is het vraagstuk
van leegstand van religieus erfgoed, als ook pogingen om via
nevenbestemmingen en herbestemmingen tot
maatschappelijk acceptabele oplossingen te komen, ook in
andere landen niet onbekend. De problematiek beperkt zich
ook niet tot de traditionele Christelijke gebieden, zoals Zuiden West Europa, maar treedt ook op in andere landen, zij het
dat daar de problematiek toch wat anders van omvang en
aard is.

Differentiatie naar type en regio
De strategie behoeft verder een differentiatie naar het type
religieus gebouw of object, en ook naar de regio waarbinnen
het gebouw gelegen is of het object zich bevindt. Er zullen
dan ook specifieke strategieën moeten worden ontwikkeld
voor bijvoorbeeld parochiekerken in steden, voor kerken in
dorpen en op het platteland, voor religieuze gebouwen met
en zonder wettelijke bescherming, voor kloosters, voor
kapellen in kastelen en buitenplaatsen enzovoort.

8.3 Strategieën voor het gebouwd religieus erfgoed
De discussie over hoe strategisch om te gaan met het
gebouwd religieus erfgoed, spitst zich in de praktijk toe op
de vraag wat te doen met kerken, kloosters, kapellen,
synagogen, moskeeën op het moment dan de
oorspronkelijke functie onder druk komt te staan of dreigt te
verdwijnen. Het gaat dan om de vraag van voortzetting van
de bestaande bestemming als ene uiterste tot aan sloop van
die gebouwen als andere uiterste van het continuüm.

Differentiatie naar gebouwd en roerend religieus erfgoed
De vraagstukken op het gebied van het gebouwd religieus

Typologie van strategieën voor het gebouwd religieus erfgoed
Om de strategieën inzake het gebouwd religieus erfgoed te
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ordenen, is hier een typologie ontwikkeld van de manier
waarop men met dit erfgoed kan omgaan. Het gaat om een
continuüm dat varieert van voortgaand religieus gebruik,
nevenbestemming, herbestemming tot sloop met
nieuwbouw en sloop zonder nieuwbouw.

men een beroep kan blijven doen op de – financieel en
anderszins – grote inzet van de mensen c.q. vrijwilligers
van het desbetreffende kerkgenootschap.
•

Nevenbestemming
Bij een tweede optie gaat het om het vinden van
nevenbestemmingen die rechtstreeks of indirect met de
religieuze functie van het gebouw te maken hebben.
Hierbij kan men denken aan concerten, lezingen en
dergelijke. Er moet echter onderscheid worden gemaakt
tussen verschillende vormen van nevenbestemming. In
de eerste plaats moet worden geattendeerd op het
verschil dat er is tussen een nevenbestemming die zeer
goed past bij de religieuze functie van het gebouw en die
welke daar minder bij past. Behalve dit onderscheid moet
ook worden gewezen op nevenbestemmingen die in
aparte ruimtes binnen hetzelfde gebouw of complex
worden gerealiseerd. Wanneer het een bestemming
betreft van een deel van de ruimte met een duidelijk
andere functie moet men eigenlijk spreken van
deelbestemming. Daarbij kan men denken aan het
onderbrengen van buurtgebonden functies, zoals buurten clubhuiswerk. De voorkeur heeft een ‘eigen’
nevenbestemming van het desbetreffende
kerkgenootschap, met een directe relatie tot de
oorspronkelijke (liturgische) functie.

•

Behoud van het religieuze gebouw en een passende
herbestemming
Een derde optie is het behoud van het gebouw waarvoor
een nieuwe ‘passende’ bestemming wordt gezocht. Niet
elke herbestemming is voor het religieus erfgoed
geschikt, met ander woorden herbestemming is geen
panacee. Het gaat om een ‘passende’ bestemming, maar
over wat een ‘passende’ bestemming is, wordt
verschillend gedacht. Herbestemmingen van gebouwd
religieus erfgoed uit het verleden tonen echter aan hoe

Voortgaand religieus gebruik

Nevenbestemming

Behoud van religieus gebouw
en passende herbestemming

Typologie strategie
gebouwd religieus erfgoed

Wijziging van het religieus gebouw
met passende herbestemming
Behoud van het religieus gebouw
met niet passende herbestemming
Wijziging van het religieus gebouw
met niet passende herbestemming
Gedeeltelijke sloop religieus gebouw

Volledige sloop religieus gebouw

•

Voortgaand religieus gebruik
De eerste optie is het nastreven om het bestaand
religieus gebruik van het religieus erfgoed voort te zetten.
Dat geldt uiteraard vooral voor monumentale en
beeldbepalende gebouwen en ensembles. Bij voortgaand
religieus gebruik kan bij Rooms katholieke kerken
onderscheid worden gemaakt tussen kerken voor de
reguliere eredienst en ‘kapelkerken’ voor meer incidentele
vieringen en persoonlijk gebed. Deze optie kan echter
een illusie blijken. In die gevallen kan men overwegen om
het religieuze gebouw een tijdje ‘in de mottenballen’ te
leggen, dat wil zeggen te wachten op tijden waarin er
sprake zal zijn van hernieuwde religiositeit. Bij
voortgaand religieus gebruik is er ook het voordeel dat
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herbestemming impliceert dat het gebouw behouden
blijft en dat met inachtneming van de cultuurhistorische
waarden ervan een bestemming wordt gezocht die
verwantschap heeft met de religieuze, sociale en culturele
functie die het religieus gebouw in stad en dorp vervult.
Met name vanuit het RK-kerkgenootschap wordt
aangegeven dat gehecht wordt aan een reële verhouding
tussen het aantal kerken in de oorspronkelijke functie en
het aantal straks herbestemde kerkgebouwen, zowel in de
directe en verdere omgeving als in meer principiële zin
(dus in verband en integraal te bezien).

complex en moeilijk deze opgave is. Het zorgvuldig en
creatief omgaan met herbestemming van het gebouwd
religieus erfgoed is een noodzaak om het religieus
erfgoed voor de toekomst te behouden. De vraagstukken
bij herbestemming van gebouwd religieus erfgoed zijn
zeer divers: sociaal-cultureel, economisch, financieel,
fiscaal, juridisch, stedenbouwkundig, bouwhistorisch,
architectonisch, onderhoudstechnisch, enzovoort. Hierbij
moeten we ons wel realiseren dat er inmiddels al veel
kennis vergaard is over de herbestemmingen van kerken
gedurende de afgelopen decennia. Daarbij is overigens
ook wel gebleken dat in financiële termen er vaak geen
succesverhaal verwacht mag worden. Passende

•

Wijziging van het religieuze gebouw en passende
herbestemming
In een aantal gevallen moet vanwege een nieuwe
bestemming het religieuze gebouw worden aangepast.
De kunst is zo veel mogelijk van de monumentale
waarden te behouden en slechts wijzigingen en
toevoegingen door te voeren die de structuur van het
gebouw niet of in bescheiden mate aantasten. Het
streven is erop gericht om wijzigingen reversibel door te
voeren, dat wil zeggen dat wijzigingen later ongedaan
gemaakt kunnen worden zonder dat ze het monument
hebben aangetast. Het gaat om een ‘respectvolle’
aanpassing van het religieuze gebouw, waarbij creatieve
en inspirerende nieuwe concepties geenszins uitgesloten
zijn, mits ze cultuurwaarden toevoegen. Een dergelijke
ingreep is te rechtvaardigen in gevallen waar er sprake is
van een ‘passende’ herbestemming.

•

Behoud van het religieuze gebouw met niet-passende
herbestemming
Een moeilijkere situatie ontstaat wanneer men het
religieuze gebouw wil behouden, maar er eigenlijk geen
passende bestemming voor heeft. In uitzonderlijke
gevallen kan men daarmee instemmen, namelijk wanneer
het een tijdelijke situatie betreft en er perspectief is op
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om in ieder geval iets van de vroegere situatie in
herinnering te roepen, is om de nieuwbouw in massa en
verschijningsvorm enige verwantschap te geven met het
gesloopte religieuze gebouw of om een ander ‘verheven’
gebouw te maken dat respect toont voor de voorname
plek. Voordeel van deze optie is wel dat architecten en
stedenbouwkundigen uit het heden en de toekomst ook
de mogelijkheid krijgen om op centrale plaatsen in onze
samenleving hun creativiteit en hun kwaliteiten te tonen.
Een minimale variant is het zichtbaar maken van het
vroegere gebouw in de bestrating, of door middel van
terreininrichtingselementen.

een eventuele passende herbestemming op termijn. Een
kritische kanttekening bij deze optie is dat een nietpassende bestemming (hoe tijdelijk deze ook is) vaak
leidt tot onverantwoorde ingrepen in het exterieur en het
interieur van het gebouw en dat lang niet ieder
kerkgenootschap aan een dergelijke herbestemming zal
willen meewerken.
•

•

•

Wijziging van het religieuze gebouw met niet-passende
herbestemming
Zeker waar het religieuze gebouwen betreft met een
monumentenstatus of die welke beeldbepalend zijn, is de
combinatie van wijziging van het gebouw en nietpassende bestemming een zeer gevoelige. Dat ligt wat
anders als het religieuze gebouw alleen in
stedenbouwkundig opzicht van belang wordt geacht. In
die gevallen kan men zich wat meer permitteren met de
aanpassing van het gebouw en de functie die men er in
onder wenst te brengen. Het ligt in de reden dat
kerkgenootschappen hiertegen nogal wat bezwaren
hebben.
Gedeeltelijke sloop van het religieuze gebouw
Weer een andere optie is gedeeltelijke sloop van het
religieuze gebouw. Het kan wenselijk zijn om het
religieuze gebouw gedeeltelijk te slopen, omdat men er
geen bestemming voor heeft, of omdat het vrijkomende
terrein voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Het
gedeeltelijk behouden van het religieuze gebouw houdt
de herinnering aan het vroegere gebouw tot op zekere
hoogte levend.
Volledige sloop van het religieuze gebouw
Puur vanuit puur financieel-economisch oogpunt,
tenslotte, is sloop veelal een nastrevenswaardige optie.
De grond wordt dan gebruikt voor nieuwe
maatschappelijke of commerciële doeleinden. Een manier

Verwachtingen ten aanzien van neven- en herbestemmingen
De huidige eigenaren van het gebouwd religieus erfgoed
hebben zelf een bepaalde verwachting met betrekking tot de
mogelijkheid voor neven- of herbestemming van de
vrijkomende gebouwen. Deze verwachting is gebaseerd op
de huidige situatie en omstandigheden en de bestaande
visies op de mogelijkheden voor behoud. Gezien het aantal
van 1.000 à 1.200 leegkomende gebouwen wacht er dus in
elk geval nog een flinke uitdaging met betrekking tot selectie
en het zoeken van neven- en herbestemmingen. Mogelijk dat
de overheid zelf in deze een voorbeeldfunctie kan vervullen
door bij ruimtebehoefte in eerste instantie te denken aan
hergebruik van bestaand religieus erfgoed.
Differentiële strategieën
Kerken vóór 1850
De kerken van vóór 1850 staan vrijwel allemaal op de
rijksmonumentenlijst. De bedreiging om te worden gesloopt
is voor een gebouw dat thans op deze lijst staat gering. Dit
impliceert dat de strategie vooral gericht zal moeten zijn op
het doorfunctioneren van de religieuze bestemming, het
vinden van goede nevenbestemmingen of eventueel een
‘passende’ herbestemming.
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Kerken tussen 1850 en 1940
Dat ligt wat anders bij de kerken uit de periode 1850-1940.
Een aantal ervan staat op de rijksmonumentenlijst of op een
gemeentelijke monumentenlijst. Er zijn er ook nog vele die
geen enkele bescherming genieten. Een aantal kerken uit
deze categorie wordt zeker met sloop bedreigd en als men
ze kan redden, dan ligt herbestemming in de rede. In een
aantal gevallen zal het lukken om een ‘passende’
herbestemming te vinden, maar het moet niet worden
uitgesloten dat een aantal slechts zal kunnen worden
behouden door deze in de ogen van ‘preciezen’ op een nietpassende wijze te herbestemmen.
Wederopbouwkerken
De meest bedreigde categorie kerken is de categorie van
zogeheten ‘wederopbouwkerken’. Enkele daarvan komen op
de rijksmonumentenlijst voor. Wel prijken sommige op
gemeentelijke monumentenlijsten. De vorm, omvang en
karakter van deze kerken is grosso modo zeer verschillend
van de grote kerken uit de periode vóór 1900. Het gaat om
gebouwen die minder expliciet voor de eredienst zijn
ingericht en waaraan veelal ook buurtfuncties gekoppeld zijn.
Deze kerken worden bedreigd op het moment dat ze door
fusie of andere processen leeg komen te staan. Nieuwe
bestemmingen zijn vaak wel wat gemakkelijker in deze
gebouwen onder te brengen.

Kloosters
Er komen gedurende de komende decennia talrijke kloosters
vrij. Toch is de kans dat ze gesloopt worden wat minder,
omdat ze enerzijds vrijwel allemaal op de
rijksmonumentenlijst staan en anderzijds ook goed te
gebruiken zijn voor nieuwe doelen. Dat geldt zeker voor
ruimten die dienst deden als dormitorium, refter of
gastenverblijf. De kloosterkerk is vaak wel een probleem,
omdat deze ruimte wat moeilijker een nieuwe bestemming
kan krijgen zonder de ruimtelijkheid ervan aan te tasten. De
strategie kan bij deze categorie religieus erfgoed vooral
worden gericht op ‘passende’ herbestemming. Aparte
aandacht dient ook uit te gaan naar naoorlogse kloosters die
tot dusverre geen bescherming genieten.
Selectie
De differentiële strategieën staan niet los van het vraagstuk
van selectie. De vraag wordt gesteld wat nu écht wel of niet
behouden moet blijven en ook wat nu écht wel of niet
beschermenswaardig is. Een en ander vraagt om
explicitering van de motieven en achtergronden van selectie,
om formulering van criteria op basis waarvan de selectie
dient plaats te vinden, om het toekennen van gewichten aan
de verschillende criteria en om ideeën over de samenstelling
van gremia die zich met selectie zullen gaan bezighouden.
Het ligt in de reden dat het totale bestand dan integraal
wordt bekeken en gebouwen dus ook in relatie tot andere
gebouwen in de nabije en verdere omgeving worden
beoordeeld.
8.4 Strategieën voor het roerend religieus erfgoed
Welke strategieën kan men nu formuleren voor het roerend
religieus erfgoed? In algemene zin kan men stellen dat het
roerend religieus erfgoed goed geregistreerd,
geïnventariseerd, gedocumenteerd en beschreven moet
worden. Maar dat niet alleen, er zullen ook uitspraken
moeten worden gedaan over de vraag wiens taak het is om
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welk deel van dit erfgoed te behouden, op basis van welke
criteria hiervoor keuzes gemaakt kunnen worden en er
selectie kan plaatsvinden, hoe de verschillende voorwerpen
bewaard en onderhouden moeten blijven, waar die zaken
ondergebracht moeten worden.

•

Behoud als ensemble ter plaatse
Het roerend religieus erfgoed omvat honderdduizenden
objecten. Een deel daarvan kan men beschouwen als
individuele objecten, maar een groot deel vormt
onderdeel van een ensemble, dat wil zeggen dat ze in
samenhang zijn ontworpen, gemaakt, gebruikt worden of
werden of direct verbonden zijn met een gebouw. Er
wordt in dit verband ook wel gesproken van de biotoop,
de setting van het roerend erfgoed. Deze categorie
objecten heeft behalve een individuele waarde, vaak ook
en vooral een waarde vanwege het feit dat ze onderdeel
zijn van een ensemble. De betekenis van de objecten
wordt dan mede (en vooral) bepaald door het feit dat het
ensemble nog in stand is. Het is belangrijk om waar
mogelijk deze ensembles op de plek waar ze thuis horen,
te behouden. Bij het beleid inzake het roerend religieus
erfgoed dient rekening te worden gehouden met de
setting van het roerend erfgoed (bijvoorbeeld de biotoop
van het kerkgebouw).

•

Behoud ter plaatse
Soms zijn ensembles uit elkaar gevallen en zijn alleen
nog individuele objecten over. Een voortgaand gebruik
van deze objecten op de plaats waar ze thuis horen is
weliswaar nastrevenswaardig, maar is door het verlies
van de functie van het gebouw geen reële optie. In dat
geval is behoud ter plaatse (in schatkamers of op andere
manier) te overwegen. Op die manier worden
waardevolle zaken ook tentoongesteld en komen ze aan
de maatschappij ten goede. Het voordeel van deze optie
is dat daardoor de objecten gerelateerd blijven aan hun
context. De beveiliging is in zulke situaties evenwel een
niet te onderschatten probleem.

•

Behoud als ensemble elders
Door de herbestemming van religieuze gebouwen, maar
zeker wanneer sprake is van sloop, kunnen roerende

Typologie van strategieën voor het roerend religieus erfgoed
Om de strategieën inzake het roerend religieus erfgoed te
ordenen, ontwikkelen we ook hier een typologie van de
manier waarop men strategisch met dit erfgoed kan omgaan.
Het gaat om een continuüm dat varieert van behoud als
ensemble ter plaatse, behoud ter plaatse, behoud als
ensemble elders, behoud elders tot behoud in musea
(tentoongesteld of in depot) tot afstoting (in binnenland,
buitenland) en vernietiging. De verschillende strategieën
voor het roerend erfgoed zijn:
Behoud als ensemble
ter plaatse
Behoud ter plaatse

Behoud als ensemble
elders
Behoud elders

Typologie strategie
roerend religieus erfgoed

Behoud in musea

Voortzetting huidig
gebruik in buitenland
Afstoting binnen
Nederland
Afstoting naar
buitenland
Openbare veiling

Vernietiging
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religieuze objecten niet worden behouden op de
oorspronkelijke plaats. In dat geval dient zich een
volgende optie aan, namelijk dat wordt gepoogd om het
‘organische’ ensemble (indien aanwezig) in zijn totaliteit
elders onder te brengen, dat wil zeggen in een ander
religieus gebouw. Daar kan het of weer worden gebruikt,
dan wel een verrijking zijn van het interieur.
•

•

Behoud elders
Er doen zich gevallen voor waarbij het niet of nauwelijks
mogelijk is om een ‘organisch’ gegroeide ensemble te
behouden. In dat geval moet worden bekeken of
individuele objecten verspreid elders kunnen worden
ondergebracht om op die manier in ieder geval de
objecten op zich te behouden.
Behoud in musea
Niet elk religieus object heeft voor musea een zodanige
betekenis dat men dit in de collectie zou willen opnemen.
Dat neemt niet weg dat zeker de gespecialiseerde
religieuze musea het belangrijk zullen vinden om
minstens kennis te nemen van wat er op dit gebied
vrijkomt, te kijken of dit een aanvulling of verdieping van
de eigen collectie kan zijn en dan geselecteerde stukken
in de collectie op te nemen. Zeker ten aanzien van de
waardevolle stukken (liefst in ensemble, c.q. relevante

setting) is het wenselijk dat deze ook tentoongesteld
worden, hetzij permanent, dan wel tijdelijk. Het is bekend
dat de ruimten die musea voor tentoonstelling ter
beschikking hebben in deze zeker niet altijd toereikend is.
Regionale en lokale musea zouden hun collectie met
religieuze kunst kunnen uitbreiden en ook tentoonstellen
als illustratie van het religieuze leven in streek en plaats.
•

Voortzetting van het huidige gebruik in het buitenland
Vanuit het (godsdienstige) perspectief van de
kerkgenootschappen kan het veruit de voorkeur hebben
boven andere opties om een object over te dragen voor
voortgezet gebruik door geloofsgenoten in het
buitenland. Voor de RK-Kerk telt daarbij ook dat zij
zichzelf een Wereldkerk weet en zo het religieus erfgoed
in goede handen kan geven, met behoud van de eigen
identiteit, zonder afhankelijk te worden van de
(kunst)handel.

•

Afstoting binnen Nederland
In een aantal gevallen is afstoting een optie. Vanwege de
negatieve connotatie van dit begrip wordt ook weleens
gesproken van ‘afscheid nemen’ of van ‘bewust afscheid
nemen’. Afstoting kan op allerlei manieren: door
schenking, ruil verkoop of vernietiging. In het geval van
schenking kan worden verlangd en worden vastgelegd dat
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de ontvanger het religieuze object met zorg behandelt.
Verkoop kan ondershands of openbaar plaatsvinden.
Daarbij is het goed om te weten of de objecten na
verkoop behouden zullen blijven of dat ze bijvoorbeeld
worden versmolten of ontmanteld. Hoewel de handel op
dit gebied internationaal is, verdient verkoop aan een
partij die de objecten voornemens is in Nederland te
houden, de voorkeur vanwege het behoud van
cultuurbezit in Nederland.
•

Afstoting naar het buitenland
Weer een andere optie is afstoting aan de internationale
(kunst)handel. Dit is relevant voor objecten die
voldoende financiële waarde vertegenwoordigen. In ieder
geval blijven dan de objecten behouden, zij het dat ze
verspreid worden, uit hun eventuele ensemble worden
gehaald en volledig los komen te staan van het gebouw
en de setting, en ook uit Nederland verdwijnen.

•

Openbare veiling
Naast bovengenoemde opties, kan ook worden gedacht
aan het vrijgeven van het roerend religieus erfgoed voor
het publiek via openbare verkoping.

•

Vernietiging
Er zijn redenen om religieus roerend erfgoed niet te
verkopen of te veilen, maar om het daadwerkelijk te
vernietigen door middel van omsmelting, begraving, of
op een andere manier. De reden kan zijn gelegen in de
geringe waarde die het object vertegenwoordigt, maar
ook in een principiële stelling om dit erfgoed niet op een
andere manier te doen functioneren dan waarvoor het
was bedoeld.

Verwachtingen ten aanzien van afstoting
Gegeven het groot aantal objecten dat de komende jaren
vrijkomt, is het redelijk om te veronderstellen dat objecten

elders worden ondergebracht, bijvoorbeeld in fusiekerken,
aan musea worden aangeboden of eventueel naar het
buitenland gaan, dan wel worden verkocht.
Differentiële strategieën
Aan religieus gebouw ‘vastgenageld’
De aan een religieus gebouw min of meer ‘vastgenagelde’
objecten, zoals orgels, glas-in-loodramen, preekstoelen,
grafzerken en dergelijke zijn vaak gevoelig voor wat er met
het kerkgebouw als zodanig gebeurt. Sommige objecten
kunnen tamelijk ongeschonden worden weggehaald en
elders worden ondergebracht. Dat geldt veelal minder voor
die objecten die specifiek zijn ingebouwd en waarvan de
maten en het karakter heel specifiek zijn voor het gebouw.
Het weghalen ervan leidt vaak tot schade van het object zelf
en ook tot ontkrachting van het religieuze gebouw. Bij
herbestemming van het gebouw zal het gewenst zijn om de
desbetreffende objecten in situ te bewaren, voor zover
godsdienstige bezwaren dat tenminste niet in de weg staan.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de afwezigheid van
dergelijke objecten, afhankelijk van waar het om gaat, de
herbestemmingsmogelijkheden vanuit het perspectief van
het kerkgenootschap kunnen vergroten.
‘Organisch’ ensemble
Sommige objecten vormen onderdeel van een herkenbaar
ensemble. In de loop der jaren zijn deze objecten met elkaar
vergroeid; ze vormen daardoor een eenheid, een ‘organisch’
ensemble. Daar waar sprake is van zulke ensembles dient de
strategie erop gericht te zijn om dat ook in zijn geheel te
bewaren. Hier geldt immers dat het geheel meer is dan de
som der delen. Het ligt voor de hand dat deze ‘organische’
ensembles zo veel mogelijk in hun karakteristieke
samenhang behouden blijven. Het interieur van een oude
Nederlands Hervormde kerk is hiervan een goed voorbeeld.
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‘Gesamtkunstwerke’
Er dient een specifieke strategie te zijn voor (semi)roerende
objecten die specifiek in samenhang met het religieuze
gebouw zijn ontworpen. Ze zijn onlosmakelijk verbonden
met het concept. In deze gevallen moet de strategie gericht
zijn op het daadwerkelijke behoud van het
‘Gesamtkunstwerk’. Als dat niet gebeurt, dan verliezen de er
los van komende objecten hun kracht en waarde en het
religieuze gebouw veel meerwaarde. Dat geldt voor religieuze
gebouwen die door een architect als eenheid zijn ontworpen
en gerealiseerd, maar ook voor interieurs die sterk zijn
bepaald door de keuze van de architect, door een beeldend
kunstenaar die als supervisor heeft gefungeerd of voor
objecten die in nauwe samenwerking tussen architect en
beeldend kunstenaar in het religieus gebouw zijn gebracht.
8.5 Missie en strategie
Hoewel er verschillende strategieën zijn om met het
gebouwde en roerende religieus erfgoed om te gaan, is niet
iedere strategie even geschikt om in een concrete situatie te
worden toegepast. Los van de algemene stelling dat er niet
één enkele magische formule is en dat steeds weer opnieuw
moet worden gekeken naar de eigenschappen en
mogelijkheden in het betreffende concrete geval, moet toch
worden gesteld dat vanuit algemeen maatschappelijk en
vanuit cultuurhistorisch perspectief bepaalde strategieën
meer wenselijk zijn, dan andere.
Missie
Als missie voor de toekomst van het religieus erfgoed willen
wij hanteren: ‘Religieus erfgoed: geloof in de toekomst!’. Deze
korte aanduiding van de missie behoeft uiteraard een
toelichting. Gegeven het grote maatschappelijke, sociaalculturele, sociaaleconomische, cultuurhistorische en
religieuze belang van het religieuze erfgoed moet er in eerste
instantie worden gestreefd naar behoud van het gebouwd en
roerend religieus erfgoed. Ons patrimonium zou door een

verder verlies van het religieuze erfgoed aan betekenis
inboeten en daardoor zou de rol die deze gebouwen en
objecten in onze cultuur spelen en hebben gespeeld op het
spel worden gezet. Maar het zal niet mogelijk zijn om alles
te behouden en ook niet op de oorspronkelijke wijze. Op dat
moment kan worden gedacht om het functioneren mogelijk
te maken door aanvullende functies toe te voegen in het
verlengde van het oorspronkelijk doel van de gebouwen en
objecten. Nieuwe bestemmingen of ander gebruik zijn ook
een optie, maar dan wel onder de conditie dat respectvol
met het gebouw en de objecten wordt omgegaan en dat er
garantie is voor een daadwerkelijke toekomst. Het is tegen
deze achtergrond dat men een keuze moet maken uit de
voorhanden strategieën
Preferabele strategie voor het gebouwd religieus erfgoed
Tussen en binnen geloofsgemeenschappen, maar vooral ook
tussen geloofsgemeenschappen en profane organisaties
bestaan er verschillen van opvatting over welke strategie het
meest wenselijk is in verband met de toekomst van het
gebouwd religieus erfgoed. De Stichting 2008 Jaar van het
Religieus Erfgoed is de mening toegedaan dat doorgaand
religieus gebruik de preferabele optie is, dat daarop een
geschikte nevenbestemming volgt en dan pas gedacht moet
worden aan (passende) herbestemming en eventuele
(respectvolle) verandering. Dit geldt vooral voor religieuze
gebouwen met een monumentenstatus. Wat precies een
‘passende’ herbestemming is en wat exact een ‘respectvolle’
aanpassing van een religieus gebouw is, is niet tot in detail
aan te geven, maar wel in grote lijnen. Met ‘passend’ wordt
bedoeld dat de herbestemming qua aard en karakter aansluit
bij de geest van de oorspronkelijke bestemming. Onder
‘respectvolle’ aanpassing wordt verstaan dat
cultuurhistorische en godsdienstige waarden van het gebouw
gerespecteerd worden, zonder uit te sluiten dat door
aanpassing nieuwe cultuurwaarden toegevoegd kunnen
worden. Sloop van religieuze gebouwen is zeker denkbaar,
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maar dan moet die sloop voortvloeien uit een weloverwogen
beslissing waarbij de cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarde van het religieuze gebouw als
beperkt moet worden gekwalificeerd, en eventueel andere
kerken kunnen worden verzekerd van doorfunctioneren met
religieuze functie. Bij dit alles moet worden aangetekend dat
de mogelijkheden tot aansturen van kerkbesturen en lokale
gemeenten per geloofsgemeenschap variëren. Bisdommen
hebben vaak een uitgesproken visie op de strategie die
nagestreefd moet worden. Dit hangt samen met een
dilemma waarvoor zij staan om een opgegeven kerkgebouw
primair vanuit godsdienstig dan wel cultuurhistorisch
perspectief te bekijken of primair vanuit het perspectief van
de economie en daarmee het behoud van een kernvoorraad
kerkgebouwen dat in goede staat verkeert en geschikt is voor
de eredienst. Zo kan het voorkomen dat de visie die erop na
wordt gehouden het behoud van een kerk in fysieke zin in de
weg staat, omdat er liever voor sloop wordt geopteerd dan
voor behoud met in hun ogen ongewenste bestemming in
combinatie met opbrengstderving. Bovendien is er de zorg
om de identiteit van het religieus erfgoed in algemene zin te
bewaren.

opgemerkt, dat dit van geval tot geval zal verschillen.
Kerkelijke kunst verschilt van karakter, de plek waar het zich
bevindt verschilt en ook de mogelijkheden om dit elders
onder te brengen verschillen, met andere woorden er is ook
hier geen sprake van een panacee. Desondanks wil de
Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed, in navolging
van de kerkgenootschappen, ook hier stellen dat tegen de
achtergrond van de geformuleerde missie een behoud van
het roerend erfgoed als ensemble in situ en met behoud van
de oorspronkelijke functie de voorkeur heeft. Wanneer dit
niet realistisch is, kan worden gedacht aan alternatieve
strategieën waarbij het onderbrengen in andere religieuze
gebouwen en in religieuze en regionale/ lokale musea tot de
mogelijkheden behoren. Afstoting, veiling en vernietiging
zijn in specifieke omstandigheden denkbare opties. Een
grondige en gemotiveerde selectie is dan ook, gezien de
grote hoeveelheid aan religieuze voorwerpen, ook ten
aanzien van het roerend religieus erfgoed van groot belang.

Preferabele strategie voor het roerend religieus erfgoed
Ook bij het roerend religieus erfgoed doet zich de vraag voor
wat de meest wenselijke strategie is. Ook hier moet worden
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9. Conclusies

Na onze tocht langs het wel en wee van het gebouwd en
roerend religieus erfgoed, is het moment aangebroken om
antwoord te geven op de essentiële vragen die we ons
hebben gesteld bij het opstellen van het Strategisch Plan van
het Religieus Erfgoed. Wat zijn de hoofdconclusies van onze
analyses en beschouwingen? Wat moet er daadwerkelijk
gebeuren en hoe moet dat? Hoe past dat binnen het
bestaande en het nieuwe beleid van de (rijks)overheid?
Welke acties zijn noodzakelijk en door wie moeten die dan
worden ondernomen? De beantwoording van deze vragen
moet tegen de achtergrond worden gezien van een
wezenlijke transformatie die zich in de westerse samenleving
voltrekt van een sterk op het traditioneel geloof gebaseerde
maatschappij met daarbij behorende kerkelijke en
kloosterlijke instituten, naar een maatschappij die zingeving
aan het bestaan opnieuw vorm en inhoud geeft. Deze
transformatie vormt aan de ene kant een bedreiging voor het
religieus erfgoed, maar biedt ook nieuwe kansen. Zowel het
gebouwde als het roerend religieus erfgoed kan in de
toekomst een belangrijke rol blijven vervullen, zij het dat die

rol mogelijk wat anders zal zijn qua vorm en inhoud. Zeker
waar het belangrijk religieus erfgoed betreft, moet dit voor
toekomstige generaties worden behouden. Dit laat onverlet
dat gebouwd en roerend religieus erfgoed op een passende
en respectvolle manier een nieuwe functie kan krijgen,
wanneer het behoud van de oorspronkelijke functie niet reëel
is. Hierbij geldt wel als aandachtspunt dat een massale
herbestemming moet worden voorkomen, omdat daardoor
de eigen identiteit van het religieus erfgoed zou worden
aangetast.
9.1 Algemene conclusies
Laten we beginnen met een opsomming van enkele
hoofdconclusies uit onze verkenningstocht.
1. Religie, in welke vorm dan ook, is nog altijd een
wezenlijke component van onze maatschappij.
Weliswaar heeft de secularisatie diepe sporen nagelaten
wat betreft het aantal mensen dat zich tot een
kerkgenootschap rekent en zijn ook de verhoudingen
tussen degenen die godsdienst in kerkelijk verband
beleven behoorlijk gewijzigd, maar in brede zin speelt
religie een belangrijke rol in het individuele en collectieve
leven. De verwachting is dat het einde van het
secularisatieproces nog niet in zicht is, maar daar staat
tegenover dat rol en betekenis van zingeving nog altijd
voor veel mensen heel belangrijk zijn, zij het dat dit
tegenwoordig minder in collectief verband wordt beleden
en in meer geïndividualiseerde en minder rituele
structuren gestalte krijgt. Tienduizenden vrijwilligers die
zich dagelijks op welke manier dan ook voor het
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religieuze erfgoed inzetten, vooral gelovigen maar ook
niet-gelovigen, zijn het levende bewijs voor het feit dat
het religieus erfgoed in de eigen omgeving veel mensen
ter harte gaat. Vrijwilligers vervullen een belangrijke
maatschappelijke functie die slechts moeilijk in geld valt
uit te drukken. Als dat gebeurt dan spreken we over
enkele miljarden euro’s.
2. Het gebouwd en roerend religieus erfgoed is een
substantieel deel van ons cultureel erfgoed.
Slechts in een bizar gedachte-experiment kan men de
fysieke impact (laat staan de immateriële, ideële, sociale
en religieuze impact) van het religieus erfgoed

wegdenken. Men moet er echter niet écht aan denken dat
steden en dorpen in hun silhouet en hun structuur niet
meer (in belangrijke mate) zouden worden bepaald door
kerken, kapellen, synagogen, moskeeën en tempels. Er
zijn de laatste twee eeuwen allerlei nieuwe gebouwen
bijgekomen die het silhouet en de structuur van stad en
dorp zijn gaan bepalen, zoals fabrieken, watertorens,
stationsgebouwen, energiecentrales, operagebouwen,
kantoortorens, zendmasten, winkelcentra en hoogbouw,
maar desondanks is het gebouwd religieus erfgoed nog
altijd beeldbepalend.
3. We hebben een getalsmatig beeld van het religieus
erfgoed.
Op basis van bestaande (digitale) informatiesystemen,
zoals Reliwiki en inventarisaties bij de SKKN en het Joods
Historisch Museum, zijn we in grote lijnen geïnformeerd
over de kwantitatieve aspecten van zowel het gebouwd
als het roerend religieus erfgoed. Op basis van redelijke
aannamen zijn schattingen te maken van wat ongeveer
de omvang van de uitdaging is waarvoor we de komende
jaren staan, maar meer gedifferentieerde kennis is
wenselijk.
4. Door het Jaar van het Religieus Erfgoed is het onderwerp
op de agenda geplaatst.
Het vergroten van het draagvlak voor het religieus
erfgoed blijft van groot belang. De activiteiten in het
kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed zijn een
belangrijke stimulans geweest om het religieus erfgoed
op de kerkelijke, maatschappelijke, bestuurlijke en
politieke agenda te plaatsen. Het kan en mag niet meer
zo zijn dat er nu nog gezegd wordt dat men niet weet dat
er een uitdaging ligt. De omvang en intensiteit van deze
uitdaging zal in de komende jaren toenemen. Het is een
besef dat niet alleen bij kerkgenootschappen, religieuze
ordes, congregaties, enzovoort leeft, maar nu ook bij het
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het religieus erfgoed ons allemaal aangaat; dat het naast
een religieuze, ook een belangrijke maatschappelijke
functie vervult. Met andere woorden het gaat om een
gemeenschappelijk belang. Dit impliceert dat meer
partijen dan alleen de eigenaren van religieus erfgoed een
verantwoordelijkheid dragen.

Rijk, provincies, gemeentebesturen en particuliere
organisaties.
5. Betrokken partijen verschillen onderling in opvatting over
wat als religieus erfgoed moet worden aangemerkt en
hoe (strategisch) met dit erfgoed moet worden omgegaan.
Verschillen in opvatting zijn er niet alleen tussen de
kerkgenootschappen onderling, maar vooral ook tussen
kerkgenootschappen en andere partijen, zoals Rijk,
provincies, gemeenten en particuliere organisaties. Met
andere woorden er is sprake van pluriformiteit in de
definitie van het vraagstuk en in de strategie voor de
aanpak van het vraagstuk. De onderlinge verschillen zijn
niet van zodanige aard, dat daarmee een gezamenlijke
strategie onmogelijk zou zijn. In tegendeel, pluriformiteit
moet niet als een blokkade voor de benadering van de
vraagstukken worden gezien, maar als een invitatie om
met elkaar daarover in dialoog te treden.
6. Op het gebied van het religieus erfgoed opereren talrijke
partijen met allemaal hun eigen opvattingen, doelen en
handelingsschema’s.
Er zijn veel partijen direct en indirect bij het religieus
erfgoed betrokken, maar de onderlinge samenspraak
tussen die partijen op het gebied van het religieus erfgoed
staat nog in de kinderschoenen. Een effectieve aanpak van
een vraagstuk is slechts mogelijk wanneer er tussen
betrokken partijen vertrouwen bestaat. Dat geldt zeker
voor de relatie tussen overheid en kerkelijke organisaties.
7. Alle betrokken partijen zien, ondanks hun onderlinge
verschillen in opvatting over en benadering van het
religieus erfgoed, de wenselijkheid in van een
gezamenlijke toekomststrategie.
Van allerlei kanten wordt gewezen op de wens tot een
gezamenlijke strategie te komen. Deze strategie zou dan
gebaseerd moeten zijn op het besef dat de toekomst van

8. Het beschikbare instrumentarium voor het behoud en de
ontwikkeling van religieus erfgoed is ontoereikend.
De gedachte wint terrein dat de toekomst van het religieus
erfgoed gebaat is met een effectieve instrumentenmix. De
voor het religieus erfgoed beschikbare en ingezette
beleidsinstrumenten zijn zeer divers en omvangrijk, maar
door gewijzigde omstandigheden rijst de vraag of ze wel
in voldoende mate op de nieuwe situatie zijn afgestemd.
De toekomst van het religieus erfgoed vraagt om
aangescherpte beleidsinstrumenten.
9. Er is niet één beste manier om met het religieus erfgoed
om te gaan, maar er is wel een duidelijke preferabele
strategie.
De keuze wordt bepaald door de omstandigheden,
ambities en mogelijkheden in een concreet geval. Het
gaat om maatwerk, zonder het grotere geheel en de eigen
identiteit van het religieus erfgoed uit het oog te
verliezen. Desondanks is er wel een preferabele strategie,
namelijk die waarbij in eerste instantie wordt gepoogd
om het religieus erfgoed in functie en vorm te behouden
(voortgezet gebruik), en wanneer dat niet mogelijk blijkt,
dan kan in beginsel worden gekozen voor een ‘passende’
functie en een ‘respectvolle’ aanpassing van de vorm
ervan.
10. De instandhouding van het religieus erfgoed wordt nog
niet met voldoende voortvarendheid aangepakt.
Het besef is groeiende dat dit wel noodzakelijk is om
erger te voorkomen. Daarvoor is de inzet van eigenaren,
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kerkgenootschappen, geloofsgemeenschappen, overheid
en andere partijen noodzakelijk. Tussen deze partijen
moeten bruggen worden geslagen en van al deze partijen
worden (extra) financiële inspanningen verwacht om het
geloof in de toekomst van het religieus erfgoed te
effectueren. Het behoud en de instandhouding van het
religieus erfgoed worden mede mogelijk gemaakt door de
inspanning van tienduizenden vrijwilligers, die letterlijk
en figuurlijk onbetaalbaar zijn.
9.2 Conclusies gebouwd religieus erfgoed
De conclusies ten aanzien van het gebouwd religieus erfgoed
kunnen als volgt worden samengevat:

1. Religieuze gebouwen worden bedreigd in hun vitaliteit.
Er is nog een groot aantal Rooms-katholieke
kerkgebouwen en protestantse kerkgebouwen in functie,
ondanks het feit dat er de afgelopen perioden veel
verloren is gegaan. Een derde deel van de verdwenen
kerken is gesloopt, twee derde deel heeft een nieuwe
bestemming gekregen. Het aantal moskeeën en tempels
is in de afgelopen periode gegroeid. Het aantal
synagogen is nagenoeg constant gebleven.
2. In de nabije toekomst staat het lot van een groot aantal
religieuze gebouwen op het spel.
De verwachting voor de komende tien jaren is dat 1.000

à 1.200 Rooms-katholieke en Protestantse kerkgebouwen
hun religieuze functie zullen verliezen en dat naar
schatting ook 150 kloosters hun deuren zullen sluiten.
Men verwacht ook dat er nog enkele synagogen zullen
sluiten. Het aantal ‘echte’ moskeeën zal naar verwachting
licht groeien, evenals het aantal tempels.
3. De beste oplossing is (en blijft) voortzetting van het
oorspronkelijk gebruik.
Religieuze gebouwen zijn voor een speciale functie in het
leven geroepen. Vormgeving en inrichting zijn daarop
afgestemd. Wanneer het oorspronkelijk gebruik wordt
voortgezet, dan kan ook een beroep gedaan blijven
worden op de grote inzet van het kerkgenootschap tot
behoud en wordt de identiteit van het religieus erfgoed
geborgd. Eventueel kan een nevenbestemming in
financiële zin soelaas bieden, mits acceptabel voor het
kerkgenootschap en indien daar ook speciale financiële
regelingen voor zijn. Een nevenbestemming van het
kerkgenootschap zelf verdient daarbij de voorkeur.
4. Bijna de helft van het aantal religieuze gebouwen heeft
een monumentenstatus.
Een groot deel van de religieuze gebouwen heeft de
status van rijks-, dan wel van gemeentelijk of provinciaal
monument. Dit impliceert dat sloop en wijzigingen van
de monumenten gebonden zijn aan een vergunning, over
welke aanvrage advies moet worden uitgebracht door de
gemeentelijke welstands-/ monumentencommissie en
door de RACM.
5. De positie van de door het Rijk beschermde religieuze
gebouwen zal als gevolg van de modernisering van de
monumentenzorg (Momo) niet wezenlijk veranderen.
De toekomst van het religieus erfgoed staat op het spel
juist op het moment dat ook gewerkt wordt aan het
project ‘Modernisering van de monumentenzorg’. Bij die
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subsidiepercentages ontoereikend is. De huidige regeling
wordt door direct betrokken partijen als ontoereikend en
ineffectief ervaren.
7. Er is een grote kloof tussen de noodzakelijke en de
aanwezige gelden voor financiering van de
instandhouding van religieuze gebouwen.
Het Rijk (OCW) zal vanaf volgend jaar, wanneer kerken in
de Brim instromen, jaarlijks een bedrag voor het
gebouwd religieus erfgoed ter beschikking hebben van
euro 39 miljoen. Dit staat in schril contrast tot het
benodigde bedrag. Er wordt op basis van betrouwbare
berekeningsmethoden geschat dat het bedrag dat het Rijk
jaarlijks ter beschikking moet stellen voor de
instandhouding van monumentale kerken euro 60
miljoen bedraagt (uitgaande van 70% rijksbijdrage in de
instandhoudingkosten).

modernisering wordt nadruk gelegd op monumenten in
hun context, op de omschakeling van behoud naar
ontwikkeling van monumenten en op het doen
functioneren van monumenten voor hedendaagse en
toekomstige maatschappelijke doelen.
6. Het rijkssubsidieregime voor het religieus erfgoed is
ontoereikend.
De Brim is een beleidsinstrument dat eigenlijk pas goed
kan functioneren wanneer de restauratieachterstand
weggewerkt is. Dat is bij religieuze gebouwen echter niet
het geval. Daar komt bij dat de huidige regeling vanwege
het beperkte totaalbudget, de gehanteerde plafonds en

8. Gemeenten en provincies geven religieuze gebouwen een
beschermde status om ze te behoeden voor sloop of
onwenselijke bestemming.
Gemeenten en provincies plaatsen religieuze gebouwen
op een gemeentelijke, dan wel provinciale
monumentenlijst vanwege hun regionale, c.q. lokale
cultuurhistorische betekenis. Soms gebeurt dit ook
preventief, namelijk om te vermijden dat deze door
sloopplannen uit het stads- of dorpsbeeld zouden
verdwijnen. Daar stellen ze geen adequate middelen voor
de instandhouding tegenover. Als voor gemeentelijke en
provinciale monumenten dezelfde regelingen worden
gehanteerd als bij rijksmonumenten kost dat de
gemeenten, samen met de provincies jaarlijks een bedrag
van euro 45 miljoen. In de gemeente Utrecht, waar een
onderhoudsregeling voor gemeentelijke monumentale
kerkgebouwen bestaat, blijkt dat deze in belangrijke mate
bijdraagt tot het blijven functioneren van de kerk voor
religieuze doeleinden.
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9. Er ontbreken subsidie- of financieringsregelingen gericht
op neven- en herbestemming van religieuze gebouwen.
Als neven- of herbestemming aan de orde is, moet het
gebouw vaak worden aangepast. Er zijn geen
subsidieregelingen die deze ‘aanpassingskosten’
vergoeden. Binnen de monumentenzorg hebben
revolverende fondsen hun effectiviteit bewezen, mede
omdat hiermee ook niet-subsidiabele kosten gefinancierd
worden. Een specifiek revolverend fonds voor het
gebouwd religieus erfgoed ontbreekt.
10. Het ontbreekt aan stimulerende regelingen om
initiatieven tot neven- of herbestemming te faciliteren.
Er bestaan geen structurele regelingen om de nieuwe
opgave voor het gebouwd religieus erfgoed aan te pakken.
Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een elementair instrument
als een plankostenregeling ter financiering van ideeën
gericht op het voortbestaan van het religieus erfgoed met
de oorspronkelijke functie, een nevenbestemming, dan
wel een ‘passende’ en ‘respectvolle’ herbestemming.

3. Ook voor het roerend religieus erfgoed geldt dat wat voor
godsdienstig gebruik bedoeld is, het beste ook zo
gebruikt kan blijven.
Door het verlies van de oorspronkelijke functie van
kerken en kloosters komen religieuze objecten vrij die ter
plekke niet meer gebruikt kunnen worden. Dit betekent
dat gezocht moet worden naar mogelijkheden om deze
objecten te herplaatsen waar ze wel gebruikt kunnen
worden.

9.3 Conclusies roerend religieus erfgoed

4. De omvang van het nog te beschrijven christelijk, roerend
religieus erfgoed is zo groot dat uitgaande van de
bestaande financiën en capaciteit het nog minimaal 10
jaar duurt voordat het bezit van de belangrijkste kerken
en kloosters is vastgelegd.
De inventarisatie, beschrijving, documentatie en selectie
van een belangrijk deel van het bestaande en van het
vrijkomende roerend erfgoed moet nog ter hand worden
genomen. Dat is vooral een taak voor de
kerkgenootschappen, de SKKN en de (religieuze) musea,
archiefdiensten en bibliotheken.

1. Nederland is bijzonder rijk aan roerend religieus erfgoed.
Ons land kent een grote hoeveelheid roerend religieus
erfgoed, dat voor het overgrote deel in handen is van
kerkgenootschappen en religieuze instituten. Het aantal
reeds beschreven objecten bedraagt ruim 185.000, wat
neerkomt op ongeveer de helft van wat we eigenlijk
bezitten.
2. Als gevolg van het sluiten van kerken en kloosters komt
de komende jaren veel religieus roerend erfgoed vrij.
Naar verwachting zullen er 150.000 objecten gedurende
de komende tien jaar bijkomen die vragen om een
beschrijving. Daaronder bevinden zich naar schatting
30.000 objecten die tot de waardevolle kern behoren.

5. De inspanningen die de verschillende partijen moeten
verrichten om roerende religieuze objecten in woord en
beeld te brengen, trekt een zware wissel op de
beschikbare tijd om tot onderlinge afspraken te komen.
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Roerend religieus erfgoed dat vrijkomt, is niet altijd direct
‘plaatsbaar’, zeker niet wanneer het om objecten van
geringe cultuurhistorische waarde gaat. Soms zijn
objecten van grote cultuurhistorische waarde niet direct,
maar mogelijk wel op termijn in een ander religieus
gebouw of bij een (regionaal) museum onder te brengen.

Tussen kerkgenootschappen, SKKN, de (religieuze)
musea, regionale en lokale musea is onderlinge
afstemming en samenwerking gewenst over de strategie
voor het roerend religieus erfgoed.
6. Kerkgenootschappen zijn nadrukkelijk bezig met het
beleid inzake hun roerend erfgoed.
Meerdere kerkgenootschappen hebben hun beleid voor
religieuze objecten aan het papier toevertrouwd. De
discussie spitst zich vooral toe op de vraag of ‘alles’ als
waardevol moet worden aangemerkt, of maar een ‘select’
deel. Er vindt momenteel een uitwisseling van gedachten
plaats tussen kerkgenootschappen, SKKN, (religieuze)
musea, stedelijke-, regionale- en lokale musea, en andere
erfgoedinstellingen over hoe strategisch met dit roerend
religieus erfgoed om te gaan.

10. Vrijwilligers spelen een kardinale rol bij de zorg voor het
roerend religieus erfgoed, zowel in directe als in indirecte
zin.
De instandhouding van het roerend religieus erfgoed ligt
voor een groot deel in handen van vrijwilligers, die niet
altijd de daarvoor vereiste deskundigheid bezitten. De
cursussen van de SKKN spelen een belangrijke rol bij de
bevordering van de vereiste kennis.

7. Roerende religieuze objecten manifesteren zich vaak in
‘organische’ ensembles.
In religieuze gebouwen bevinden zich vaak waardevolle
‘organische’ ensembles van religieuze objecten, archieven
en bibliotheken. In een aantal gevallen is er sprake van
waardevolle ‘Gesamtkunstwerke’. Het ‘ontmantelen’ van
deze ‘organische’ ensembles en ‘Gesamtkunstwerke’
betekent verlies van culturele waarden.
8. Van een uniforme strategie van omgaan met roerende
religieuze objecten is (nog) geen sprake.
De bestaande manieren om met het roerend religieus
erfgoed om te gaan, zijn sterk gebaseerd op het
‘toevallig’ vrijkomen. De verwachting voor de komende
jaren wat betreft de aantallen vrijkomende religieuze
objecten zijn zodanig dat dit ‘systeem’ niet meer effectief
zal zijn.
9. Musea zijn beperkt in hun mogelijkheden om roerend
religieus erfgoed in hun collectie op te nemen.
133

10. Aanbevelingen en actiepunten

Gegeven de geformuleerde conclusies en uitgaande van de
missie dat wanneer we geloven in de toekomst, wat moet er
dan met het religieus erfgoed gebeuren? Welke
aanbevelingen kunnen we doen voor het religieus erfgoed in
algemene zin en voor het gebouwd en roerend religieus
erfgoed in het bijzonder? Het is van belang dat men de
aanbevelingen ziet tegen de achtergrond van een ruimere
visie op het religieus erfgoed waarbij naast het religieuze
belang, vooral ook het algemeen maatschappelijk belang
ervan wordt gezien. Dit betekent dat het religieus erfgoed
beleidsmatig ook wordt gezien als een integraal onderdeel
van het culturele, ruimtelijke, economische en sociale beleid.
Religieus erfgoed biedt voor al deze beleidssectoren nieuwe
kansen!
10.1 Aanbevelingen
1. Er moet uitvoering worden gegeven aan de passage over
het religieus erfgoed uit het regeerakkoord van Balkende
IV.
In het regeerakkoord van CDA, PvdA en CU staat: ‘De
overheid draagt daadwerkelijk zorg voor behoud van
(religieus-) cultureel erfgoed’. Het is nu het geëigende
moment om hieraan gevolg te geven. De overheid zal
moeten bijdragen aan de instandhouding van het
religieus erfgoed. De omvang van de benodigde
financiële middelen gaan de draagkracht van de kerkelijke
organisaties te boven. Bovendien mag - gezien de
belangrijke maatschappelijke functies die het religieus
erfgoed vervult - ook worden gerekend op inspanningen
van andere partijen, zoals andere ministeries dan OCW,

gemeenten en provincies, en uiteraard ook eigenaren,
beheerders en particuliere organisaties. (Actie: politiek,
OCW, andere ministeries, gemeenten, provincies,
eigenaren, kerkgenootschappen, particuliere organisaties,
steunpunten, restaurerende instellingen,
woningcorporaties)
2. Het is van belang om de positie en rol van religie in de
samenleving op de voet te volgen.
Hoewel secularisatie de algemene trend is, doen zich
nieuwe vormen van religieuze beleving voor in de vorm
van spiritualiteit en als ‘ietsisme’. De variëteit aan
religieuze stromingen zal toenemen. Het bestaande
religieuze erfgoed zal onder druk komen te staan, terwijl
nieuwe stromingen nieuwe gebouwen verlangen. Het
verdient aanbeveling om in goede samenspraak het
behoud en eventuele functie- en
aanpassingsmogelijkheden van het religieus erfgoed aan
de orde te stellen. (Actie: eigenaren,
kerkgenootschappen, overheid, steunpunten, Konferentie
Nederlandse Religieuzen)
3. Het religieus erfgoed is kwetsbaar en dient met zorg aan
volgende generaties te worden overgedragen.
Gegeven het algemeen belang van het religieus erfgoed,
naast het specifieke belang voor gelovigen en
kerkgenootschappen, is het zeer belangrijk dat uiterst
zorgvuldig met het gebouwd en roerend religieus erfgoed
wordt omgegaan. Het religieus erfgoed vertegenwoordigt
een diversiteit aan waarden, die verder gaat dan alleen de
religieuze. Het vervult talrijke functies voor mens en
135

en voor het besef van de komende uitdagingen. Via
voorlichting, communicatie, en vooral ook educatie (op
de verschillende niveaus) dient meer aandacht te worden
gevraagd voor het religieus erfgoed. Hier liggen
belangrijke taken voor de musea, het onderwijs,
vrijwilligers, particuliere organisaties en overheid. (Actie:
musea, onderwijs, vrijwilligers, OCW, VNG, IPO,
steunpunten)

maatschappij en dient ook mede van daaruit te worden
bekeken. Cruciaal blijft dat de eigen identiteit van het
religieuze erfgoed gewaarborgd wordt. (Actie: eigenaren,
kerkgenootschappen, overheid, particuliere organisaties,
steunpunten, restaurerende instellingen, SKKN, musea,
Konferentie Nederlandse Religieuzen)
4. Continu inzicht in omvang en aard van het religieus
erfgoed is noodzakelijk.
Hoewel de beschikbare data een basis bieden om een
betrouwbaar beeld te krijgen van de bestaande toestand
en de verwachtingen ten aanzien van het religieus
erfgoed, is het van belang om de bestaande
datasystemen te perfectioneren, te dynamiseren en op
elkaar af te stemmen, waardoor de informatie over de
uitdaging (nog) betrouwbaarder en vollediger zal zijn.
Mogelijk ligt hier een taak voor Digitaal Erfgoed
Nederland. (Actie: eigenaren, kerkgenootschappen,
RACM, steunpunten, provincies, gemeenten, SKKN, JHM,
ICN, DEN, musea, archiefinstellingen)
5. De verworvenheden van het Jaar van het Religieus
Erfgoed moeten geborgd worden.
De activiteiten in het kader van het Jaar van het Religieus
Erfgoed zijn een goede opmaat geweest voor een verdere
sensibilisering voor het belang van het religieus erfgoed

6. Er moet een gezamenlijke agenda komen voor de
toekomst van het religieus erfgoed.
Ondanks de pluriforme visies op, maar ook in de
strategieën voor de aanpak van het religieus erfgoed,
moet er gewerkt worden aan een gezamenlijke agenda
voor de toekomst, waarbij spelregels voor de onderlinge
communicatie moeten steunen op beginselen van
gelijkwaardigheid, openheid, respect voor godsdienstige
motieven en bereidheid om tot gezamenlijke oplossingen
te komen. (Actie: eigenaren, kerkgenootschappen, OCW,
IPO, VNG, SKKN)
7. Er moet gewerkt worden aan een gezamenlijke strategie
voor de toekomst van het religieus erfgoed.
Voor de toekomst van het religieus erfgoed is het van
belang dat er een gezamenlijke strategie komt voor de
wijze waarop het religieus erfgoed kan worden behouden
– zonder te verzuimen om keuzes te maken wat écht
behoudenswaard is – en tegelijkertijd haar toekomstig
maatschappelijk functioneren optimaal wordt gediend.
Kerkgenootschappen hebben hierover standpunten
ingenomen en in dialoog zal moeten worden bepaald of
dit leidt tot een gezamenlijke strategie gebaseerd op
gemeenschappelijke uitgangspunten. Er moet diepgaand
worden geïnvesteerd in de samenwerking tussen
eigenaren, kerkgenootschappen, overheden en
particuliere organisaties waar het de toekomst van het
religieus erfgoed betreft. De maatschappelijke functies
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het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw,
monumentenzorg, welstandszorg, vergunningenstelsel,
onderhoudskosten en financiering. Verder moet worden
gedacht aan ondersteunend flankerend beleid. (Actie:
kerkgenootschappen, OCW, RACM, ICN, andere
ministeries, provincies, gemeenten, steunpunten)

van het gebouwd en roerend religieus erfgoed vragen om
een benadering van het vraagstuk die verder reikt dan
alleen een puur religieuze benadering. (Actie: eigenaren,
kerkgenootschappen, OCW, andere ministeries, IPO,
VNG, particuliere organisaties, restaurerende
instellingen, woningcorporaties, provincies, gemeenten,
Konferentie Nederlandse Religieuzen)
8. Partijen moeten helder stellen wat hun preferabele
strategie is voor de toekomst van het religieus erfgoed.
Los van het gegeven dat er ‘not one best way’ is om het
vraagstuk van het religieus erfgoed strategisch aan te
pakken, is het toch goed om eerst die strategieën te
hanteren die gericht zijn op het behoud van de religieuze
functie en de cultuurhistorische waarden. Wanneer dit
geen optie blijkt, is het van belang om te streven naar
‘passende’ herbestemming en ‘respectvolle’ aanpassing.
(Actie: eigenaren, kerkgenootschappen, provincies,
gemeenten, restaurerende instellingen, woningcorporaties)
9. Het beschikbare instrumentarium op het gebied van het
behoud van het religieus erfgoed moet worden
geperfectioneerd.
Dat betreft zowel de sensibilisering, communicatie,
educatie, inventarisatie, documentatie, selectie,
bescherming, instandhouding, als de instrumenten op

10. De minister van OCW dient de regie te voeren ten
aanzien van de toekomst van het religieus erfgoed. Hij
kan zich hierbij laten adviseren door een Stuurgroep voor
het Religieus Erfgoed.
Er is behoefte aan regievoering en sturing van het
religieus erfgoed. De minister van OCW is hierbij de
aangewezen persoon. Hij moet relevante partijen bij
elkaar brengen, de strategie vaststellen en aandringen op
operationele plannen als uitvloeisel van de gekozen
strategie. De ministeriële betrokkenheid moet ook blijken
uit het engagement bij de materie en het toezien op de
voortgang. Gegeven het feit dat de daadwerkelijke
beslissingen over de toekomst van het gebouwd religieus
erfgoed op lokaal niveau worden genomen, moeten op
dat niveau meerjarenplannen worden opgesteld voor de
instandhouding ervan. Daarbij is het goed dat de lokale
plannen teruggekoppeld worden naar het ministerie van
OCW, die waar wenselijk of nodig kan bijsturen. Voor het
roerend religieus erfgoed dient gebruik te worden
gemaakt van de bestaande organisaties op dit gebied. De
minister kan zich bij dit alles laten bijstaan door een
stuurgroep, die hem adviseert over de ontwikkelingen op
het gebied en bijdraagt aan een operationeel deltaplan
voor de toekomst van het religieus erfgoed. (Actie: OCW,
IPO, VNG, kerkgenootschappen, eigenaren, SKKN,
(religieuze) musea)
10.2 Actiepunten gebouwd religieus erfgoed
Voor de toekomst van het gebouwd religieus erfgoed zijn de
volgende actiepunten van belang:
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1. De omvang, aard en toestand van het gebouwd religieus
erfgoed moet nauwkeurig worden gemonitord.
Het Reliwiki-systeem moet verder uitgebouwd worden,
ook na het Jaar van het Religieus Erfgoed. Er dient een
aparte inhaalslag te worden gemaakt van het naoorlogse
religieuze erfgoed en het relatief jonge gebouwd erfgoed
van de Islam, het Boeddhisme en Hindoeïsme, analoog
aan de werkwijze van MIP/MSP/MRP. Verder dient een
tussentijdse evaluatie plaats te vinden naar de vraag of
wat er met het gebouwd religieus erfgoed gebeurt, een
echte waarborg is voor het behoud van dit erfgoed.
(Actie: RACM, kerkgenootschappen, eigenaren,
provincies, gemeenten, steunpunten)
2. Het SPRE moet meegenomen worden in het kader van de
discussie over de Modernisering van de
monumentenzorg.
Het Project Momo, Modernisering van de
monumentenzorg, loopt juist in de tijd dat een bezinning
plaatsvindt op de toekomst van het religieus erfgoed. Er
zal op korte termijn een afstemming dienen plaats te
vinden tussen de ambities en voornemens van Momo en
het SPRE. Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor
de discussie over de aanscherping van de rol van het
particulier initiatief, de mogelijke introductie van een
wettelijk verplichte erfgoedtoets en een eventuele
instandhoudingplicht met daaraan gekoppeld een
vergoedingsregeling. (Actie: OCW)
3. De aanpak van het gebouwd religieus erfgoed moet
weliswaar maatwerk zijn, maar dient geïnspireerd te zijn
op een preferabele strategie.
In eerste instantie moet worden nagegaan of het
religieuze gebouw een religieuze functie kan behouden.
Vervolgens komt een eventuele nevenbestemming in
aanmerking. Pas wanneer deze mogelijkheden er niet
zijn, is er ruimte voor andere opties. (Actie: eigenaren,

kerkgenootschappen, provincie, gemeente, steunpunten,
restaurerende instellingen, woningcorporaties,
Konferentie Nederlandse Religieuzen)
4. Van alle betrokken partijen wordt de komende jaren een
extra inspanning gevraagd voor de instandhouding van
het gebouwd religieus erfgoed.
Het besef is bij alle betrokken partijen aanwezig dat de
komende jaren van cruciale betekenis zijn voor de
toekomst van het gebouwd religieus erfgoed. Het geloof
in die toekomst is er, de wil is er, maar de beschikbare
middelen zijn ontoereikend. (Actie: alle partijen)
5. Er moeten voldoende financiële middelen beschikbaar
worden gesteld voor de instandhouding van het gebouwd
religieus erfgoed.
De kloof tussen het beschikbare budget en wat nodig is
om het religieus erfgoed in stand te houden moet
worden gedicht. Twee decennia geleden constateerde een
commissie onder leiding van Hirsch Ballin: ‘De commissie
heeft geconstateerd dat met name de situatie bij het beheer
en het onderhoud van monumentale kerkgebouwen
zorgwekkend is te noemen. Het ontbreekt veelal de kerkelijke
bestuurders aan voldoende financiële middelen en voldoende
specifieke deskundigheid die nodig zijn om monumentale
kerkgebouwen goed te kunnen beheren en in stand te
houden. Afstoting van deze gebouwen is onwenselijk omdat
zij het algemeen belang, te weten behoud van
cultuurhistorische waarden, dienen.’ Als men de huidige
Brim tegen deze achtergrond bekijkt, dan is een herijking
noodzakelijk in het licht van niet alleen een
instandhoudingregeling voor de cultuurhistorische
component van kerkgebouwen, maar ook voor de
maatschappelijke component om kerkgebouwen als
zodanig te behouden voor stad, dorp en platteland.
(Actie: OCW, andere ministeries, kerkgenootschappen,
eigenaren, provincies, gemeenten)
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6. Het Rijk dient de subsidiepercentages voor het
monumentaal gebouwd religieus erfgoed te verhogen.
Het Rijk dient de subsidiepercentages voor de restauratie
van rijksmonumenten weer te brengen op het niveau van
90% in het geval de oorspronkelijke functie en/of de
cultuurhistorische waarden gehandhaafd blijven. Dit
percentage is in de loop van de afgelopen twintig jaar
vanwege bezuinigingen verlaagd van 90 naar 70%.
Overigens leert de praktijk, dat bij 70% van de
subsidiabele kosten feitelijk 50% van de
investeringskosten voor rekening van de kerk komen.
Doordat het eigen aandeel in de restauraties zo hoog is,
kan bijna geen kerk meer het onderhoud betalen. Dat
blijft dus achterwege. Ook het percentage voor
onderhoud ware te brengen op een niveau van 70%.
Gekoppeld daaraan dient nog eens kritisch te worden
gekeken naar de nu gehanteerde plafonds bij de
instandhoudingregeling. Wanneer blijkt dat het ook dan
nog niet mogelijk is het religieus gebouw in stand te
houden, dan zou extra subsidie tot de mogelijkheden
moeten behoren, indien aan de hand van
exploitatiegegevens kan worden aangetoond, dat het
tekort er is en dat dit redelijkerwijs niet op een
acceptabele wijze kan worden ingelopen. De hoogte van
de subsidie kan afhankelijk worden gesteld van het
berekende tekort. Mogelijk dat ook fiscale regelingen en

een reductie van het BTW-tarief een bijdrage in deze
kunnen leveren. De commissie Hirsch Ballin heeft
principieel gesteld dat de meerkosten van het gebruik
door kerkgenootschappen van gebouwen met een
specifiek (‘monumentaal’ en sowieso kostbaar) karakter
niet door de kerkgenootschappen zelf gedragen zouden
moeten worden, maar dat daarin door de overheid zou
moeten worden voorzien. (Actie: OCW)
7. Vanuit de basis moeten krachten worden gestimuleerd
om te komen tot een Nationale Organisatie Kerkelijke
Gebouwen.
Organisaties die kerkgebouwen beheren, herbestemd of
niet, nevenbestemd of niet, verdienen (financiële) steun
van de overheid. Naast de kerkgenootschappen zijn er
ook andere organisaties die (voormalige) kerkgebouwen
beheren, waaronder bijvoorbeeld de organisatie voor
‘Oude kerken’. De in verschillende regio’s van Nederland
bestaande stichtingen, stadsherstellen en
woningcorporaties die zich inzetten voor het verwerven,
opknappen, eventueel opnieuw bestemmen, verhuren en
in stand houden van kerkgebouwen dragen in belangrijke
mate bij aan het behoud en het functioneren van het
gebouwd religieus erfgoed. Het verdient aanbeveling om
na te gaan of er vanuit de basis van de aanwezige
organisaties een nationale organisatie op dit gebied in
het leven kan worden geroepen met provinciale
afdelingen. Deze Nationale Organisatie Kerkelijke
Gebouwen moet gefinancierd worden door Rijk en
provincies, en mogelijk ook met behulp van
‘loterijgelden’. (Actie: eigenaren, kerkgenootschappen,
particuliere organisaties, steunpunten, restaurerende
instellingen, woningcorporaties, IPO, VNG)
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8. Gemeenten en provincies moeten voor de toekomst van
het gebouwd religieus erfgoed hun verantwoordelijkheid
nemen.
Die verantwoordelijkheid geldt voor alle categorieën
gebouwd religieus erfgoed, maar in het bijzonder voor
die welke op de eigen gemeentelijke, respectievelijk
provinciale monumentenlijst zijn geplaatst. Dit kan in de
vorm van een onderhoudsregeling om deze
monumenten, liefst met behoud van de oorspronkelijke
functie en eventueel gekoppeld aan een
nevenbestemming, daadwerkelijk door te laten
functioneren. (Actie: provincie, gemeente, steunpunten)
9. Er moet een Nationaal Fonds voor het Religieus Erfgoed
komen.
Voor de financiering van neven- en herbestemmingen van
religieuze gebouwen dient er een revolverend Nationaal
Fonds voor het Religieus Erfgoed in het leven te worden
geroepen, dat ondergebracht kan worden bij het
Nationaal Restauratiefonds. Gelden voor dit revolverend
fonds moeten komen uit een stelsel van cofinanciering,
te weten van verschillende ministeries, zoals OCW
(rijksmonumenten, cultuur), VROM (BSDG,
stadsvernieuwing), WWI (volkshuisvesting,
wijkproblematiek), VWS (sociale cohesie) en EZ
(toerisme, economie); van provincies en van gemeenten.
De constructie kan analoog worden opgezet aan die
welke momenteel al geldt voor gemeentelijke
monumenten in samenwerking tussen het Prins Bernard
Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en de
provincies. (Actie: OCW, betrokken ministeries, RACM,
NRF)
10. Er moeten stimulerende financiële instrumenten komen
voor het gebouwd religieus erfgoed.
Er moet een plankostenregeling komen waaruit de
financiering kan plaatsvinden van haalbaarheidsstudies

naar passende neven- en herbestemmingen van het
religieus erfgoed. Ook moeten er financiële faciliteiten
komen voor nevenbestemmingen van religieuze
gebouwen. De toekenning van vergoedingen in het kader
van de plankostenregeling en de regeling voor de kosten
verbonden aan kleine ingrepen samenhangend met
nevenbestemming kan gebeuren door het genoemde
Nationaal Fonds voor het Religieus Erfgoed. (Actie: OCW,
andere ministeries, RACM, NRF, provincies, gemeenten)
10.3 Actiepunten roerend religieus erfgoed
Ten aanzien van het roerend religieus erfgoed worden de
volgende actiepunten voorgesteld:
1. Het roerend religieus erfgoed moet met voortvarendheid
worden vastgelegd.
Het roerend religieus bezit van belangrijke, nog niet
geïnventariseerde kerken en kloosters, als ook van het
Jodendom, het Boeddhisme en het Hindoeïsme dient
vastgelegd te worden om te voorkomen dat kennis van
objecten en/ of ensembles verloren gaan. Daarvoor
moeten voldoende middelen ter beschikking worden
gesteld op basis van het bestaande systeem, te weten
50% bijgedragen door het Rijk en 50% door de
aangesloten kerken wat betreft het christelijk erfgoed.
Met de andere geloofsgemeenschappen moeten hierover
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niveau kan plaatsvinden. Er moet een commissie in het
leven worden geroepen die dit ontwikkelt en in de praktijk
toetst om het zo nodig bij te stellen. (Actie: OCW,
kerkgenootschappen, SKKN, ICN, RACM, musea)

afspraken worden gemaakt. (Actie: OCW,
kerkgenootschappen, eigenaren, RACM, SKKN,
provinciale erfgoedhuizen, musea, archieven)
2. Het bedreigde roerend religieuze erfgoed moet met
voorrang worden geïnventariseerd.
Het inventariseren en beschrijven van wat er de
komende jaren aan roerend religieus erfgoed vrijkomt,
dient met grote voortvarendheid te worden aangepakt.
Dit geldt vooral voor de christelijke kerken en kloosters,
maar op termijn ook voor moskeeën en tempels. Voordat
men het weet, is veel waardevols verloren gegaan.
(Actie: OCW, SKKN, ICN, RACM, provinciale
erfgoedhuizen, musea, archieven, kerkgenootschappen,
eigenaren)

5. Er moet in gezamenlijkheid een Leidraad voor het
afstoten van roerende religieuze objecten worden
opgesteld.
De diverse geloofsgemeenschappen moeten de
onderlinge contacten intensiveren ten aanzien van hun
beleid van hoe strategisch met roerende religieuze
objecten om te aan. Indien daarover consensus bestaat,
is het goed om hiervoor een Leidraad op te stellen,
analoog aan de Leidraad voor het afstoten van museale
objecten (LAMO). (Actie: kerkgenootschappen,
eigenaren, ICN, SKKN,RACM, musea)

3. De samenwerking en taakverdeling tussen partijen op het
gebied van het roerend religieus erfgoed moeten verder
worden uitgewerkt.
Gegeven de belangrijke taken die op de organisaties op
het gebied van het roerend religieus erfgoed afkomen, is
het wenselijk om de samenwerking tussen de betrokken
partijen die zich bezighouden met de inventarisatie,
selectie en afstoting van religieuze objecten en kerk- en
kloosterarchieven te intensiveren. Daarbij kunnen
afspraken worden gemaakt over taakverdeling,
werkprogramma’s en meerjarenprogramma’s. (Actie:
SKKN, ICN, RACM, (religieuze) musea, stedelijke musea,
Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven, kerk- en
kloosterarchieven)

6. De preferabele strategie van omgaan met roerende
religieuze objecten dient geëxpliciteerd te worden.
De strategie voor het roerend religieus erfgoed moet
gebaseerd zijn op de preferabele hiërarchie die uitgaat
van behoud in de oorspronkelijk functie, alvorens te
denken over behoud in musea en depots, en slechts als
uiterste middel kent het afstoten van dit erfgoed.
Aanvullend daarop moet worden getracht om
‘organische’ ensembles en ‘Gesamtkunstwerke’ van
gebouwd en roerend religieus erfgoed, bij elkaar te
houden. (Actie: eigenaren, kerkgenootschappen, SKKN,
RACM, ICN, provinciale erfgoedhuizen, musea,
Konferentie Nederlandse Religieuzen)

4. Er moet gewerkt worden aan een uniform waardestellend
kader voor roerende religieuze objecten.
Op basis van de aanwezige expertise bij de SKKN, het
ICN, de musea en de RACM moet worden gewerkt aan
een waardestellend kader op basis waarvan waardering
en selectie van roerende religieuze objecten op nationaal

7. Het is goed om werkbare voorzieningen te treffen voor
beschikbaar komende religieuze objecten.
Er moeten overdrachtprocedures, depotruimtes en een
centraal veilingsysteem voor het roerend religieus erfgoed
in het leven worden geroepen. Zo kan worden gedacht
aan overdrachtprocedures om roerende religieuze
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andere locaties waar zich belangrijk religieus erfgoed
bevindt. Eigenaren van belangrijk roerend religieus
erfgoed moeten zo veel mogelijk op locatie, dat wil
zeggen in de in gebruik zijnde gebouwen, hun
cultuurhistorische bezittingen tonen, voor zover
voortzetting van het oorspronkelijke gebruik dit ten
minste toestaat. Dat geldt voor objecten die min of meer
'vastgenageld' zijn aan het gebouwd religieus erfgoed,
zoals glas-in-loodramen, glas-in-betonramen, muur- en
plafondschilderingen, kansels, koorbanken, orgels en
dergelijke, maar ook voor het typisch roerend religieus
erfgoed. Wat dat laatste betreft, zijn er goede
voorbeelden, zoals de schatkamers van de Sint Servaasbasiliek en de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek te Maastricht,
en de schatkamer van Sint Amelbergakerk te Susteren. In
de benodigde (ver)bouw met het oog op inrichting en
beveiliging zou de overheid bij moeten dragen vanwege
de maatschappelijke betekenis ervan. Er kan daarbij
worden gedacht aan zogeheten tankbestendige vitrines.
Voor de kloosters kan er worden gedacht aan de
inrichting van één bepaald kloostercomplex (bijvoorbeeld
St. Agatha). Als tegenprestatie daarvoor zou de
toegankelijkheid van het erfgoed moeten worden
gewaarborgd. (Actie: OCW, andere ministeries,
kerkgenootschappen, eigenaren, musea)

objecten de oorspronkelijke functie in het buitenland te
geven. Vanuit godsdienstig perspectief kan dit een
interessantere variant zijn dan alleen maar bewaren of
tonen ergens in Nederland. De depotruimtes zijn bedoeld
om belangrijke objecten, die als gevolg van
herbestemming of sloop van gebouwd religieus erfgoed
vrijkomen, tijdelijk zorgvuldig op te slaan, zodat er tijd
komt voor een herbestemming en/of voor conservering
en restauratie. Behalve in museale depots zou er ook
depotruimte gecreëerd kunnen worden in belangrijke
religieuze gebouwen, die gecombineerd wordt met de
functie van expositieruimte. In verband met de grote
toevloed van roerend religieus erfgoed gedurende de
komende jaren verdient het overweging om een centraal
veilingsysteem op te zetten, waarbij zaken die vrijkomen
en niet tot de kerncollectie behoren, en geen ‘organische’
ensembles of ‘Gesamtkunstwerke’ zijn, mogelijk geveild
kunnen worden. (Actie: OCW, ICN, RACM, SKKN, musea,
kerkgenootschappen, eigenaren)
8. Er dient een fonds te worden vrijgemaakt voor het
behoud van het roerend religieus erfgoed.
De doelgroep van dit fonds zijn eigenaren van belangrijk
kerkelijk erfgoed die geen beroep kunnen doen op
bestaande subsidieregelingen. Dit zijn in veel gevallen de
kerkelijke eigenaren. Het fonds dienen te worden
aangewend voor enerzijds de conservering en restauratie
van kerkelijk erfgoed, anderzijds het op een veilige wijze
toegankelijk maken van dit erfgoed voor het publiek. Het
fonds kan worden ondergebracht bij een bestaande
financieringsinstelling die de expertise in huis heeft om
zo'n subsidieregeling uit te voeren, zoals bijvoorbeeld de
Mondriaan Stichting. (Actie: OCW, andere ministeries)
9. Roerend religieus erfgoed moet zo veel mogelijk aan het
publiek getoond kunnen worden.
Dit geldt voor erfgoed in musea, maar eveneens voor
142

10. Aanvullende scholing van vrijwilligers moet met spoed ter
hand worden genomen.
Gegeven de belangrijke rol die vrijwilligers vervullen bij
onder meer het onderhoud van het roerend religieus
erfgoed, dienen speciale cursussen voor deze groep
verder te worden georganiseerd om de deskundigheid op
dit gebied te bevorderen. De SKKN kan hierin een rol
spelen. (Actie: OCW, kerkgenootschappen, provinciale
erfgoedhuizen, onderwijs, SKKN, musea,
vrijwilligersorganisaties)
10.4 Slot
In een actiematrix is aangegeven welke acties van partijen
worden verlangd. Daaruit valt af te leiden dat er van alle
betrokkenen de nodige inspanningen worden verlangd. Aan
de minister van OCW wordt gevraagd om de regie ten
aanzien van behoud en ontwikkeling van het gebouwd en
roerend religieus erfgoed te voeren, juridische en financiële
instrumenten ter beschikking te stellen, en andere
ministeries te betrekken bij de instandhouding van het
religieus erfgoed, mede vanwege de belangrijke
maatschappelijke functies die dit erfgoed nu en in de
toekomst zal spelen. Eigenaren (kerkraden, kerkbesturen,
kerkgenootschappen, stichtingen enzovoort) dragen de
directe verantwoordelijkheid voor het religieus erfgoed. Hun
inspanningen verdienen ondersteuning omdat de eigen
middelen veelal ontoereikend zijn. Gemeenten spelen een
cruciale rol bij de toekomst van het gebouwd religieus
erfgoed. In hun ruimtelijke plannen en in hun cultuurbeleid
hebben zij de mogelijkheid sturend op te treden. Provincies
en gemeenten dienen hun steun voor het beschermd
religieus erfgoed af te stemmen op het belang dat zij eraan
toekennen. Van particuliere organisaties mag worden
verwacht dat zij het belang en de betekenis van het religieus
erfgoed blijven benadrukken en waar nodig handelend
optreden om religieus erfgoed, waar mogelijk en wenselijk,
een toekomst te geven. De huidige gang van zaken waarbij

van incident naar incident wordt gehold, moet worden
vervangen door een gezamenlijk beleid gedragen door een
gemeenschappelijke strategie. De toekomst van het religieus
erfgoed is gebaat bij een besef dat we ten aanzien hiervan
het lot in eigen handen hebben.
We zijn aan het einde van ons betoog. We hebben het
vraagstuk onder woorden gebracht. We weten waar het over
gaat, zowel kwantitatief, als kwalitatief. We hebben een goed
beeld van wat ons de komende jaren te wachten staat. We
weten hoe de betrokken partijen tegenover het vraagstuk
staan en we hebben inzicht in de beschikbare
beleidsinstrumenten. Op basis van de missie: ‘Geloof in de
toekomst!’ hebben we een algemene strategie voor het
religieus erfgoed opgesteld en hebben we specifieke
strategieën geformuleerd voor het gebouwd en voor het
roerend religieus erfgoed. Wij geloven niet in magische
formules. Wij menen dat dit SPRE een solide en hoopgevend
kader biedt voor de toekomst van het religieus erfgoed. Onze
conclusies en aanbevelingen steunen op een nauwkeurige
empirische analyse van de problematiek. Ze geven een beeld
van de differentiële visies van betrokkenen. Ze onderstrepen
de door een alle partijen gedeelde strategie voor de
toekomst en bevatten een weloverwogen en coherent pakket
van maatregelen. Er is geloof in de toekomst van het
religieus erfgoed! Indien men kans ziet om op korte termijn
de strategieën van dit SPRE om te zetten in een operationeel
plan, dan is er sprake van een daadwerkelijke revolutie voor
de toekomst van het religieus erfgoed. Nooit eerder werd op
een zo indringende manier aandacht gevraagd voor het
bedreigde lot, maar tegelijkertijd ook voor de immense
maatschappelijke kansen die er op dit gebied liggen. Dit
SPRE gelooft in de toekomst van het religieus erfgoed!
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Algemeen

Gebouwd

Roerend

Eigenaren

Uitvoering passage regeerakkoord
Positie en rol religie volgen
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Continu inzicht in data
Gezamenlijke agenda voor toekomst
religieus erfgoed
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Vaststellen preferabele strategie
Stuurgroep Religieus Erfgoed

Monitoren gebouwd religieus erfgoed
Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed
Extra inspanning
Voldoende financiële middelen inzetten
Nationale organisatie kerkelijke gebouwen

Vastleggen roerend religieus erfgoed
Prioriteit bedreigd roerend religieus
erfgoed
Opstellen leidraad afstoten roerend
religieus erfgoed
Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed
Centraal veilingsysteem
Publiekelijk tonen roerend religieus
erfgoed

Kerkgenootschappen

Uitvoering passage regeerakkoord
Positie en rol religie volgen
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Continu inzicht in data
Gezamenlijke agenda voor toekomst
religieus erfgoed
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Vaststellen preferabele strategie
Perfectionering instrumentarium
Stuurgroep Religieus Erfgoed

Monitoren gebouwd religieus erfgoed
Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed
Extra inspanning
Voldoende financiële middelen inzetten
Nationale organisatie kerkelijke gebouwen

Vastleggen roerend religieus erfgoed
Prioriteit bedreigd roerend religieus
erfgoed
Uniform waardestellend kader
Opstellen leidraad afstoten roerend
religieus erfgoed
Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed
Centraal veilingsysteem
Centraal Depot Roerend Religieus Erfgoed
Publiekelijk tonen roerend religieus erfgoed
Scholing vrijwilligers

OCW

Uitvoering passage regeerakkoord
Positie en rol religie volgen
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Borging verworvenheden JRE
Gezamenlijke agenda voor toekomst
religieus erfgoed
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Perfectionering instrumentarium
Regievoering toekomst religieus erfgoed
Instellen Stuurgroep Religieus Erfgoed

SPRE relateren aan Momo
Extra inspanning
Voldoende financiële middelen inzetten
Verhogen subsidiepercentage
instandhouding gebouwd religieus
erfgoed
Nationaal Fonds voor het religieus
erfgoed
Stimulerende instrumenten gebouwd
religieus erfgoed

Vastleggen roerend religieus erfgoed
Prioriteit bedreigd roerend religieus
erfgoed
Uniform waardestellend kader
Opstellen leidraad afstoten roerend
religieus erfgoed
Centraal veilingsysteem
Fonds voor het Roerend Religieus Erfgoed
Centraal Depot Roerend Religieus Erfgoed
Publiekelijk tonen roerend religieus
erfgoed
Scholing vrijwilligers

Andere ministeries

Actiematrix SPRE
Actor

Uitvoering passage regeerakkoord
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Perfectionering instrumentarium

Extra inspanning
Voldoende financiële middelen inzetten
Nationaal Fonds voor het religieus
erfgoed
Stimulerende instrumenten gebouwd
religieus erfgoed

Fonds voor behoud roerend religieus
erfgoed
Publiekelijk tonen roerend religieus
erfgoed
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Vastleggen roerend religieus erfgoed
Prioriteit bedreigd roerend religieus
erfgoed
Uitwerken samenwerking en taakverdeling
Uniform waardestellend kader
Opstellen leidraad afstoten roerend
religieus erfgoed
Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed

RACM

Monitoren gebouwd religieus erfgoed
Extra inspanning
Nationaal Fonds voor het religieus
erfgoed
Stimulerende instrumenten gebouwd
religieus erfgoed

Continu inzicht in data
Meedenken over preferabele strategie
Perfectionering instrumentarium
Nationaal kennisinstituut voor het erfgoed

ICN

Roerend

Continu inzicht in data
Perfectionering instrumentarium

Provincies

Gebouwd

Uitvoering passage regeerakkoord Positie
en rol religie volgen
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Continu inzicht in data
Gezamenlijke strategie religieus erfgoed
Vaststellen preferabele strategie
Perfectionering instrumentarium

Monitoren gebouwd religieus erfgoed
Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed
Extra inspanning
Voldoende financiële middelen inzetten
Faciliteren gebouwd religieus erfgoed
Stimulerende instrumenten gebouwd
religieus erfgoed

Provinciale Steunpunten
Monumentenzorg en
Archeologie, Erfgoedhuizen

Algemeen

Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Continu inzicht in data
Beschikbaar maken van kennis en
expertise ten behoeve van eigenaren en
gemeenten
Platform bieden op provinciaal en
regionaal niveau
Borging verworvenheden JRE
Perfectionering instrumentarium

Monitoren gebouwd religieus erfgoed
Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed
Extra inspanning
Ondersteuning bieden ten behoeve van
neven- en herbestemming van religieuze
gebouwen
Nationale organisatie kerkelijke gebouwen
Stimulerende instrumenten gebouwd
religieus erfgoed

IPO

Actor

Borging verworvenheden JRE
Gezamenlijke agenda voor toekomst
religieus erfgoed
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Stuurgroep Religieus Erfgoed

Nationale organisatie kerkelijke gebouwen

Uitwerken samenwerking en taakverdeling
Uniform waardestellend kader
Opstellen leidraad afstoten roerend
religieus erfgoed
Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed
Centraal veilingsysteem
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Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed
Scholing vrijwilligers

Algemeen

Gebouwd

Gemeenten

Uitvoering passage regeerakkoord
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Continu inzicht in data
Gezamenlijke strategie religieus erfgoed
Vaststellen preferabele strategie
Perfectionering instrumentarium
Het (structureel) onderhouden van
contacten met de plaatselijke kerkelijke
actoren

Monitoren gebouwd religieus erfgoed
Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed
Extra inspanning
Voldoende financiële middelen inzetten
Faciliteren gebouwd religieus erfgoed
Stimulerende instrumenten gebouwd
religieus erfgoed

VNG

Borging verworvenheden JRE
Gezamenlijke agenda voor toekomst
religieus erfgoed
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Stuurgroep Religieus Erfgoed

Nationale organisatie kerkelijke gebouwen

Particuliere
organisaties

Uitvoering passage regeerakkoord
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed

Nationale organisatie kerkelijke gebouwen

Restaurerende
instellingen

Uitvoering passage regeerakkoord
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Vaststellen preferabele strategie

Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed
Extra inspanning
Nationale organisatie kerkelijke gebouwen

SKKN

Actiematrix SPRE
Actor

Roerend

Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Continu inzicht in data
Gezamenlijke agenda toekomst religieus
erfgoed
Stuurgroep religieus Erfgoed

Fonds voor het roerend religieus erfgoed

Vastleggen roerend religieus erfgoed
Prioriteit bedreigd roerend religieus
erfgoed
Uitwerken samenwerking en taakverdeling
Uniform waardestellend kader
Opstellen leidraad afstoten roerend
religieus erfgoed
Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed
Centraal veilingsysteem
Scholing vrijwilligers
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Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Continu inzicht in data
Borging verworvenheden JRE
Stuurgroep Religieus Erfgoed

Uitvoering passage regeerakkoord
Religieus erfgoed doorgeven aan volgende
generaties
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed

Gebouwd

Roerend
Vastleggen roerend religieus erfgoed
Prioriteit bedreigd roerend religieus
erfgoed
Uitwerken samenwerking en taakverdeling
Uniform waardestellend kader
Opstellen leidraad afstoten roerend
religieus erfgoed
Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed
Centraal veilingsysteem
Publiekelijk tonen roerend religieus
erfgoed
Scholing vrijwilligers

Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed

Preferabele strategie roerend religieus
erfgoed

Uitwerken samenwerking en taakverdeling

Continu inzicht in data

NRF

Archiefinstellingen

St. Erfgoed
Nederlands
Kloosterleven

(Religieuze) musea

Algemeen

Konferentie
Nederlandse
Religieuzen

Actor

Vastleggen roerend religieus erfgoed
Prioriteit bedreigd roerend religieus
erfgoed
Uitwerken samenwerking en taakverdeling

Woningcorporaties

Uitvoering passage regeerakkoord
Gezamenlijke strategie toekomst religieus
erfgoed
Vaststellen preferabele strategie

Preferabele strategie gebouwd religieus
erfgoed
Extra inspanning
Nationale organisatie kerkelijke gebouwen

Vrij- Onderwilligers
wijs

Nationaal Fonds voor het religieus erfgoed
Stimulerende instrumenten gebouwd
religieus erfgoed

Borging verworvenheden JRE

Extra inspanning
Scholing vrijwilligers

Scholing vrijwilligers

Borging verworvenheden JRE

Extra inspanning
Scholing vrijwilligers

Scholing vrijwilligers
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Proloog

Voor de Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed was
het vanaf het begin duidelijk dat dit jaar in ‘iets’ moest
uitmonden. Al vrij snel was er het ‘geloof’ dat er een
Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed moest komen.
De ‘hoop’ was erop gevestigd dat het opstellen ervan ook
binnen dit jaar zou kunnen plaatsvinden. De tijd ervoor was
beperkt, maar men was ervan overtuigd dat wanneer er met
‘liefde’ aan zou worden gewerkt, dat dit zou lukken. Geloof,
hoop en liefde spelen bij religie een rol, maar ook bij de
totstandkoming van het Strategisch Plan voor het Religieus
Erfgoed. Aan Prof. dr. Nico Nelissen werd gevraagd om dit
plan op te stellen. Hij heeft zich op een deskundige en
betrokken wijze van deze taak gekweten. Bij zijn
werkzaamheden kon hij zich verzekeren van de inbreng van
en begeleiding door een Stuurgroep en twee werkgroepen, te
weten de Werkgroep Gebouwd Religieus Erfgoed en de
Werkgroep Roerend Religieus Erfgoed (Bijlage 1). De
resultaten van al dit werk zijn te vinden in dit document. De
verwachting is dat het Strategisch Plan voor het Religieus
Erfgoed (SPRE) een beslissende rol zal spelen bij het verder
ontwikkelen van een beleid gericht op instandhouding van
en het creatief doorfunctioneren van het gebouwd en
roerend religieus erfgoed in Nederland. Hoewel nog talrijke
religieuze gebouwen hun oorspronkelijke functie vervullen,
verliezen er ook een (groot) aantal de komende jaren deze
functie, waardoor zich de vraag opdringt wat ermee te doen.
Hetzelfde geldt voor de vele religieuze objecten die zich in
de gebouwen bevinden die door sluiting, herbestemming en
sloop op drift dreigen te raken. Magische formules zijn er
niet, maar met betrokkenheid en creativiteit valt veel te
bereiken. Het religieus erfgoed heeft zoveel kwaliteiten en

vervult talrijke functies, dat het niet weg te denken is uit ons
individuele en collectieve leven.
Op deze plaats wordt iedereen bedankt die direct of indirect
aan het tot stand komen van dit SPRE heeft meegewerkt. In
de eerste plaats Prof. dr. Nico Nelissen, die het
‘monnikenwerk’ (onderzoek en rapportage) voor zijn
rekening heeft genomen. Verder de leden van de genoemde
Stuurgroep en Werkgroepen, waarin vertegenwoordigers van
de verschillende geloofsgemeenschappen, overheden en
particuliere organisaties zitting hadden, de secretarissen van
deze groepen, te weten drs. Jeannette Turpijn, drs. Jeroen
Westerman en drs. Mart van der Sterre.

Middelburg, 18 december 2008.
Mr. Wim Eggenkamp, voorzitter Stichting 2008 Jaar van het
Religieus Erfgoed
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Samenvatting

Noodklok luidt voor het religieus erfgoed
De noodklok luidt voor het religieus erfgoed. De komende jaren
dreigen honderden kerken en tientallen kloosters hun functie te
verliezen. Ze worden met sloop bedreigd, krijgen een andere
bestemming en hun interieurs zullen verloren gaan. Indien niet
op zeer korte termijn drastische maatregelen worden genomen,
zullen talrijke gebouwen en voorwerpen van ons religieus
verleden voorgoed verloren gaan. Het is vijf voor twaalf op de
kerkklok en volgens sommigen zelfs al vijf over twaalf. Het
uitstellen van gerichte maatregelen zal ertoe leiden dat nog
meer verloren gaat, dan nu al wordt aangenomen. En dat zou
echt zonde zijn. Wat te denken van de volgende getallen? In de
komende tien jaar zullen naar het zich laat aanzien 1.000 tot
1.200 Rooms-katholieke en Protestantse kerken hun deuren
sluiten. Van de 170 kloostergebouwen die nu nog een religieuze
functie hebben, zullen er in de komende tien jaar circa 150 hun
functie verliezen. Bovendien zullen naar verwachting 150.000
religieuze objecten vrijkomen, waarvan maar de vraag is of ze
behouden kunnen blijven of dat ze verloren zullen gaan.

gebouwen een passende nieuwe bestemming te geven en de
religieuze objecten voor iedereen toonbaar te maken.
Hoe is het allemaal zo gekomen?
Gedurende de afgelopen decennia is de maatschappij
drastisch veranderd. De bevolking is gegroeid, de
samenstelling van de bevolking is veelkleuriger geworden,
steeds meer mensen wonen in steden, het gemiddeld
opleidingsniveau is gestegen, de welvaart is toegenomen, er
zijn meer mensen die alleen wonen en het aantal mensen
dat zich met een geloofsgemeenschap verbonden weet is
gedaald. Toch voelt nog een op de twee Nederlanders zich
met een geloofsgemeenschap verbonden, zij het dat er meer
geloofsgemeenschappen bij zijn gekomen (onder andere
Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme). Door allerlei
ontwikkelingen, waaronder secularisatie, neemt religie bij
legio mensen een minder centrale plaats in het leven in. Wel
is er sprake van nieuwe vormen van religieuze beleving in de
zin van individueel beleefde spiritualiteit. Dit alles heeft
gevolgen voor het religieus erfgoed, dat moeilijker in stand

Geloof in de toekomst!
De enige hoop die er is - aldus het Strategisch Plan voor het
Religieus Erfgoed – is ‘Geloof in de toekomst!’ Een toekomst
waarin veel religieuze gebouwen toch behouden kunnen
blijven en ook hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen.
Daarbij, waar nodig en mogelijk aangevuld met
nevenactiviteiten die helpen om de zware lasten te dragen.
Indien dit alles niet mogelijk is, kan een deel van de kerken
en kloosters de maatschappelijke functie die ze ook altijd al
gehad hebben, op een nieuwe manier invullen door de
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te houden is, leeg komt te staan, soms in verval raakt en
soms gesloopt wordt. Terwijl bij de Rooms-Katholieke Kerk
en de Protestantse Kerk in Nederland religieuze gebouwen
hun functie verliezen, is bij andere geloven juist enige
behoefte aan nieuwe gebedshuizen. Gedurende de afgelopen
jaren hebben meerdere kerken en kloosters ook wel een
nieuwe functie gekregen. Ze zijn geschikt gemaakt voor
allerlei bestemmingen: wonen, kantoren, hotel, supermarkt,
sportvoorzieningen, restaurant, partycentrum, enzovoort.
Tegenwoordig wordt de vraag gesteld of dat allemaal wel op
een goede manier is gebeurd. Zeker als de herbestemming
weinig van doen heeft met de oorspronkelijke functie en de
ingreep drastisch is, wordt de vraag opgeworpen of het
middel niet erger is dan de kwaal.
Religieus erfgoed is de grootste ’attractie’ van het land
De gevoelens over de toekomst van het religieus erfgoed zijn
ambivalent. Aan de ene kant het besef dat er nog veel mooi
en goed functionerend religieus erfgoed is, maar aan de
andere kant de wetenschap dat dit erfgoed bedreigd wordt
door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Het
gebouwd religieus erfgoed is zo wezenlijk voor karakter en
beeld van stad, dorp en platteland, dat men dit node kan
missen. Hetzelfde geldt voor het roerend religieus erfgoed,
dat zich in die gebouwen, in (religieuze) musea,
schatkamers en privé collecties bevindt. Beseffen wij in
voldoende mate dat het religieus erfgoed tot de grootste
‘attracties’ van ons land behoort? Onze uitstapjes brengen
ons heel vaak (gericht of toevallig) in contact met het
religieus erfgoed. We wonen de H. Mis of een dienst bij,
luisteren naar de preek, gaan er bidden, nemen deel aan een
uitvaartdienst, steken een kaarsje op, lopen even rond om
het gebouw van binnen te bekijken, luisteren naar zang of
genieten daar van stilte en rust. Dat doen we in onze eigen
woonplaats, maar zeker ook wanneer we een andere stad of
ander dorp bezoeken. We gaan er behalve winkelen en uit
eten, vaak ook even naar de belangrijke religieuze gebouwen

kijken en bezoeken een museum, een schatkamer of een
bibliotheek. Op deze manier vormt het religieus erfgoed een
levend(ig) onderdeel van ons alledaagse bestaan.
Jaar van het Religieus Erfgoed als stimulans
Om de ernst van de problematiek en de urgentie van een
gericht beleid onder de aandacht van iedereen te brengen, is
2008 uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed. Het
religieus erfgoed vormt een wezenlijk bestanddeel van onze
cultuur. Het is terecht dat er gevraagd wordt om de
toekomst daarvan veilig te stellen. Eigenaren van
kerkgebouwen en religieuze instituten, kerkgenootschappen,
overheden, particuliere organisaties, en niet te vergeten
duizenden vrijwilligers, zetten zich dagelijks met ijver,
toewijding en energie in voor de instandhouding van het
religieus erfgoed. Toch hebben deze personen en instanties
niet de mogelijkheid om alle op de toekomst van dit erfgoed
van invloed zijnde ontwikkelingen te beheersen, laat staan in
de gewenste richting te sturen.
Wat staat er in het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed?
In het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed (SPRE)
wordt ingegaan op wat religieus erfgoed is, welke functies
het vervult voor mens en samenleving, welke ontwikkelingen
zich in het (recente) verleden op dit gebied hebben
voorgedaan en wat de verwachtingen voor de nabije
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toekomst zijn. Het beeld dat naar voren komt, is er een van
(terechte) zorg, wanneer niet met spoed aanvullende
beleidsmaatregelen worden getroffen. Een aantal van naar
schatting 1.000 à 1.200 Rooms-katholieke en Protestantse
kerken zal binnen de komende tien jaren haar deuren sluiten
voor de eredienst. Circa 150 kloosters zullen hun religieuze
functie verliezen. Talrijke religieuze objecten, naar
verwachting 150.000, zullen vrijkomen als gevolg van
genoemde sluitingen.
De noodzaak van een grote inspanning door velen
Het vraagt om een grote inspanning om dit bedreigde
religieus erfgoed voor de toekomst veilig te stellen. De

algemene strategie van dit SPRE is dit complexe vraagstuk
met klem onder ieders aandacht te brengen, maar zeker
onder die van de geloofsgemeenschappen,
kerkgenootschappen, eigenaren van religieus erfgoed en de
diverse overheden. Het Rijk beschermt op basis van wet- en
regelgeving een deel van het gebouwd en een zeer klein deel
van het roerend religieus erfgoed, maar de middelen die
daarvoor beschikbaar worden gesteld, bieden geen garantie
voor een toekomst die met vertrouwen tegemoet kan worden
gezien. Dat geldt overigens ook voor provincies en
gemeenten die op basis van eigen regelingen gebouwd
religieus erfgoed beschermen, maar voor de instandhouding
ervan ook onvoldoende middelen beschikbaar stellen. En
dan blijft nog onbesproken alle gebouwd en roerend erfgoed
dat geen bescherming geniet, maar wel als waardevol kan
worden aangemerkt. Wat zal daarmee gebeuren? Het SPRE
onderkent dat niet alles bewaard kan en zal blijven, dat een
minder waardevol deel van de religieuze gebouwen en
roerend erfgoed, zal verdwijnen, maar dat er krachtige
inspanningen moeten worden verricht om onnodig en
onwenselijk verlies van dit erfgoed te voorkomen.
Missie
In het SPRE zijn beleidsstrategieën ontwikkeld voor het
religieus erfgoed in het algemeen, en voor het gebouwd en
het roerend religieus erfgoed in het bijzonder. De missie
achter de strategie is: ‘Religieus erfgoed: geloof in de toekomst!’.
De missie is geformuleerd in de vorm van de gebiedende
wijs. Gegeven het grote maatschappelijke, sociaal-culturele,
sociaaleconomische, cultuurhistorische en religieuze belang
van het religieus erfgoed moet ernaar worden gestreefd dit te
behouden en zo nodig nieuw leven in te blazen. Wanneer dit
na zorgvuldige afweging niet mogelijk is, moet pas aan sloop
worden gedacht. Ons patrimonium zal echter door een
verder verlies van het religieus erfgoed enorm aan betekenis
inboeten. Het zal niet mogelijk zijn alles op de traditionele
wijze te behouden. Het religieus erfgoed moet bij voorkeur
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behouden blijven met de oorspronkelijke functie (eventueel
waar nodig en mogelijk aangevuld met nevenfuncties), in de
huidige gedaante en met behoud in situ van de
(waardevolle) religieuze objecten. Dit sluit niet uit dat een
nieuwe toekomst met (passende) herbestemming, een
(respectvolle) aanpassing van het gebouwd religieus erfgoed
en het onderbrengen van religieuze objecten elders, ook
reële opties zijn. Het maatschappelijk vernieuwen en creatief
herscheppen van het religieus erfgoed is ook onderdeel van
een toekomstgerichte strategie. Zo’n strategie vraagt ook om
het maken van keuzes wat wél en ook wat niet te behouden.
Het religieuze erfgoed moet zijn identiteit behouden, opdat
het zijn ziel niet verliest.

Hemelschokkende voorstellen?
Om dit te bereiken, is medewerking van alle betrokken
partijen en een gerichte inzet van beleidsinstrumenten
nodig. Zijn de conclusies en aanbevelingen van dit SPRE
hemelschokkend, c.q. revolutionair? Voor insiders op dit
gebied misschien niet, voor personen die met deze materie
minder vertrouwd zijn, wellicht wel. Maar het is niet ons doel
om hemelschokkend of revolutionair te zijn. Wij geloven niet
in magische formules. Wij menen dat dit SPRE een solide en
hoopgevend kader biedt voor de toekomst van het religieus
erfgoed. Onze conclusies en aanbevelingen steunen op een
zorgvuldige empirische analyse en realistische
toekomstverwachting van de problematiek. Ze geven een
beeld van de differentiële visies van betrokkenen. Ze
onderstrepen de door alle partijen gedeelde wens om tot
een gezamenlijke strategie voor de toekomst te komen en
bevatten een weloverwogen en coherent pakket van
maatregelen. Er is geloof in de toekomst van het religieus
erfgoed! Indien men kans ziet om op korte termijn de
strategieën van dit SPRE om te zetten in een operationeel
plan, dan is er sprake van een daadwerkelijke revolutie voor
de toekomst van het religieus erfgoed. Nooit eerder werd op
een zo indringende manier aandacht gevraagd voor het
bedreigde lot, maar tegelijkertijd ook voor de immense
maatschappelijke kansen die er op dit gebied liggen.
Wat zijn de speerpunten van het voorgestelde beleid in het
SPRE?
Het SPRE vraagt in het bijzonder aandacht voor de volgende
punten:
1. De toekomst van het religieus erfgoed gaat ons allen aan
en is een zaak van algemeen belang. Het voortbestaan
van het religieus erfgoed wordt echter ernstig bedreigd.
Het is daarom een absolute noodzaak ter zake een
samenhangend beleid te ontwikkelen.
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2. De implementatie van dat beleid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Van hen
wordt een flinke extra inspanning gevraagd, ook in
financieel opzicht.
3. Gelet op de zeer complexe materie en de vele actoren is
een strikte regievoering noodzakelijk, waarvoor de
eindverantwoordelijkheid dient te berusten bij de minister
van OCW.
Welke concrete aanbevelingen staan er in het SPRE?
Het SPRE geeft een reeks concrete aanbevelingen voor de
toekomst, waaronder:

Sensibilisering
• Het religieus erfgoed moet onder de aandacht van
iedereen worden gebracht.
• Er moet meer aandacht voor dit onderwerp komen in het
onderwijs op alle niveaus.
• Eigenaren van religieus erfgoed dienen zich (nog meer)
bewust te zijn van de bredere maatschappelijke betekenis
van hun bezit.
• De maatschappij moet zich meer rekenschap geven van
wat het betekent dat deze gebouwen en voorwerpen voor
de desbetreffende gelovigen een specifieke godsdienstige
betekenis hebben.
• Inventarisatie en beschrijving van het religieus erfgoed
moet geïntensiveerd worden. Dit geldt vooral voor het
naoorlogse gebouwd religieus erfgoed en voor de
‘vrijkomende’ objecten en archieven van kerken en
kloosters die hun religieuze functie verliezen.
Samen optrekken
• Samenspraak tussen alle betrokken kerkelijke en
burgerlijke partijen moet worden verbeterd om tot
toekomstgerichte oplossingen te komen.
• Er moet gewerkt worden aan een gezamenlijke strategie
voor de toekomst van het religieus erfgoed, waarbij eerst
aan voortgaand gebruik moet worden gedacht, alvorens
andere opties in overweging te nemen.
Strategieën
• Er moeten keuzes gemaakt worden wat wél en wat niet te
behouden en wat wel en wat niet te beschermen. Voor
een dergelijke selectie dienen procedures en criteria te
worden opgesteld.
• Er moeten creatieve nevenbestemmingen voor kerken,
kloosters en synagogen worden bedacht.
• Wanneer herbestemming noodzakelijk, c.q. wenselijk is,
moet deze ‘passend’ en ‘respectvol’ zijn.
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Financiën
• Er is nog steeds een aanzienlijke restauratieachterstand
van het gebouwd religieus erfgoed. Deze wordt alleen al
voor de rijksmonumenten geschat op euro 30 - euro 40
miljoen.
• Het Rijk moet de bestaande instandhoudingregeling
(Brim) voor rijksmonumenten in drieledig opzicht
aanpassen: het totaalbudget moet worden verhoogd, het
subsidiepercentage moet voor kerken worden verhoogd
(naar 70%) en de zogeheten subsidieplafonds moeten
eruit.
• Provincies en gemeenten moeten
instandhoudingregelingen in het leven roepen voor
gebouwd religieus erfgoed dat op de provinciale,
respectievelijk gemeentelijke monumentenlijst voorkomt.
De financiële regeling dient analoog te zijn aan die van
het Rijk.
• Bestaande bijdragen voor de instandhouding van het
religieus erfgoed moeten substantieel worden verhoogd.
Het Rijk moet jaarlijks tenminste euro 60 miljoen en de
provincies en gemeenten samen circa euro 40 miljoen
voor dit doel ter beschikking stellen.
Fondsen
• Er moet een Nationaal revolverend Fonds voor het
Religieus Erfgoed komen, dat voorziet in financiële
faciliteiten voor de instandhouding en herbestemming
van gebouwd religieus erfgoed.
• Er moet een Nationaal fonds komen ten behoeve van het
conserveren en restaureren van het roerend religieus
erfgoed dat in kerken, kloosters en musea wordt
bewaard. Dit fonds zou ondergebracht kunnen worden bij
een bestaande organisatie als de Mondriaan Stichting of
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
• Er moeten speciale constructies komen om
haalbaarheidsonderzoeken mogelijk te maken en om
kleine aanpassingen voor meervoudig gebruik van

religieus erfgoed te faciliteren, daarbij moet de eigen
identiteit van het religieus erfgoed optimaal worden
geborgd.
Organisatie
• Vanuit de basis moeten krachten worden gestimuleerd
om te komen tot een Nationale Organisatie Kerkelijke
Gebouwen.
• Waardevolle religieuze voorwerpen moeten – voor zover
deze niet meer in gebruik zijn in de oorspronkelijke
functie – in kerken, kloosters en synagogen, dan wel in
(religieuze) musea en schatkamers voor een breed
publiek worden getoond.
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•

•

Er moet voldoende depotvoorziening komen voor het
tijdelijk opslaan van waardevolle religieuze voorwerpen
die de komende jaren vrijkomen.
De wenselijkheid van een centraal veilingsysteem voor
het roerend religieus erfgoed moet worden onderzocht.

noodzakelijk tussenstation op weg naar een toekomst voor
ons religieus erfgoed, maar daarvoor is het wel nodig dat
men uitgaat van het adagium van dit Strategisch Plan voor
het Religieus Erfgoed: ‘Geloof in de toekomst!’

Ruimtelijke ordening
• Gemeenten moeten de regierol op zich nemen waar het
de toekomst van religieuze gebouwen op hun
grondgebied betreft.
• Gemeenten moeten in hun ruimtelijke toekomstplannen
speciale aandacht schenken aan het religieus erfgoed.
Vrijwilligers
• Vrijwilligers moeten verder aangemoedigd worden om
hun inzet voor het religieus erfgoed te blijven leveren.
• De deskundigheid van vrijwilligers, zowel op het gebied
van het gebouwd als het roerend religieus erfgoed, moet
worden bevorderd.
Gemeenschappelijk besef
Dit alles zal geld kosten, zelfs veel geld, maar daar staat
tegenover dat dit ook grote maatschappelijke baten zal
opleveren. Bij alle betrokkenen leeft het besef dat het
vraagstuk van het religieus erfgoed urgent is en gebaat is bij
een gezamenlijke strategie en aanpak. Het geloof in de
toekomst van het religieus erfgoed en ook de bereidheid om
in gezamenlijkheid daaraan te werken zijn aanwezig. Geen
wonder dat het religieuze erfgoed een vitale toekomst
tegemoet gaat!
Tussenstation
Het Jaar van het Religieus Erfgoed was niet het begin, het
was ook niet het einde, maar - om Churchill te parafraseren het einde van het begin van een actie om het religieus
erfgoed op de kerkelijke, maatschappelijke, bestuurlijke en
politieke agenda te plaatsen. Het is ‘slechts’ een
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Lijst van afkortingen

ADC

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

BKP

Beeldkwaliteitplan

Brim

Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

BRRM

Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten

BROM

Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten

CIO-K

Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

HDC

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

IBRK

Interdiocesane Bouw- en Restauratiekommissie

IPO

Interprovinciaal Overleg

KDC

Katholiek Documentatiecentrum

KNR

Konferentie Nederlandse Religieuzen

LAMO

Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten

Momo

Modernisering monumentenzorg

MPE

Maastrichts Planologisch Erfgoedregime

NIM

Nijmegen Institute for Mission Studies

NRF

Nationaal Restauratiefonds

OCW

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

PKN

Protestantse Kerk in Nederland

RACM

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

RKK

Rooms-Katholieke Kerk

SKED

Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft

SKKN

Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland

SPRE

Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VROM

Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening
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R.E. Vis, secretaris-generaal van het Nederlands – Israelitisch Kerkgenootschap
J. H. Zwart, afgevaardigd namens de Protestantse Kerk in Nederland
Secretariaat: Mevrouw Drs. J. M. Turpijn - van Duinen, Sociologisch Onderzoeksbureau Turpijn
Leden Werkgroep Gebouwd Religieus Erfgoed
P.G.J. Breukink, voorzitter Werkgroep Gebouwd Religieus Erfgoed, directeur Oude Groninger Kerken, lid van het bestuur van de Vereniging van
Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK)
Drs. J. Westerman, secretaris Werkgroep Gebouwd Religieus Erfgoed
Drs. D. van Alphen, afgevaardigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), senior beleidsmedewerker culturele planologie,
team Architectuur, Beeldende Kunst en Cultuurhistorie
Mevrouw Drs. N. Asrami, afgevaardigd door het Contactorgaan Moslims en Overheid
Mr. J. Broekhuizen, secretaris van de commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K)
P.H.G. Houben, afgevaardigd door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland, Coördinator Bouwzaken van het Bisdom Haarlem, Dienst Financiën
en Bouwzaken, architect
165

Mr. J.G.H. Krajenbrink, afgevaardigd door de Protestantse Kerk in Nederland, bestuurslid van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in
de PKN
Drs. R.A.M.Chr. Moulen Janssen, Konferentie Nederlandse Religieuzen
Drs. A. Reinstra, adviseur kerkelijke bouwkunst Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
Drs. A. Welgraven, vice-voorzitter Werkgroep Gebouwd Religieus Erfgoed
Secretariaat: Mevrouw Drs. J. M. Turpijn - van Duinen, Sociologisch Onderzoeksbureau Turpijn
Leden Werkgroep Roerend Religieus Erfgoed
Prof. dr. E.J.J.M. Kimman s.j., voorzitter Werkgroep Roerend Religieus Erfgoed, secretaris Jaar van het Religieus Erfgoed (JRE)
Drs. M.J.W.J. van der Sterre, directeur Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN), secretaris Werkgroep Roerend Religieus Erfgoed
Mevrouw Drs. M. Arendsen, directeur Erfgoedcentrum Klooster Sint Aegten
Drs. E.B.A. van Deutekom, afgevaardigd door de Rooms-Katholieke Kerk Nederland, voorzitter Diocesane commissie voor kerkelijk kunstbezit
Mr. W.M.N. Eggenkamp, voorzitter Jaar van het Religieus Erfgoed (JRE)
Dr. A.H.P.J. van den Hout, directeur Museum Catharijneconvent
Dr. E.F. Koldeweij, senior specialist interieurs Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
Dr. A. van der Lingen, afgevaardigd door de Protestantse Kerk in Nederland, bestuurslid Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN)
Mevrouw Drs. T. Luger, Instituut Collectie Nederland (ICN)
Drs. E. van Voolen, lid werkgroep FRE, conservator Joods Museum
Mevrouw Dr. M. van Zanten, Oud-Katholieke kerk van Nederland
Secretariaat: Drs. J.M. Turpijn - van Duinen, Sociologisch Onderzoeksbureau Turpijn
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Bijlage 2. Ledentallen van de verschillende religieuze groeperingen

Deze tabel geeft een overzicht van de ledentallen van de verschillende religieuze groeperingen. Ongeveer 8,5 miljoen
Nederlanders (de helft van de bevolking) behoren tot een religieuze groepering. Dit impliceert niet dat ze hun godsdienst ook
actief beoefenen.

Ledentallen van de verschillende religieuze groeperingen
Naam

Aantal leden

CHRISTENDOM

± 7.000.000

Katholicisme

± 4.359.000

Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland
Onafhankelijk (Oud-)Rooms-Katholieke Kerk

Jaar

4.352.000

2006

5.385

2006

630

2006

± 500

Gereformeerd protestantisme en lutheranisme

± 2.300.000

Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
Gereformeerde Gemeenten
Christelijke Gereformeerde Kerken

1.838.937

2006

125.253

2007

103.930

2007

74.740

2007

± 57.500

2007

Nederlands Gereformeerde Kerken

32.579

2007

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

21.968

2007

Hersteld Hervormde Kerk

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

± 18.000

2005

Vrije Gereformeerde Gemeenten

± 5.000

2005

Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)

± 3.000

2005

2.989

2007

± 1.500

2005

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Evangelicalen en Pinksterbeweging

± 140.000

Vrije pinkstergemeenten
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Evangelische Broedergemeente
Unie van Baptistengemeenten

± 47.500

2006

21.255

2006

± 15.000

2006

11.109

2006

Leger des Heils

6.574

2006

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

5.717

2006
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Naam

Aantal leden

Jaar

± 5.000

2006

CAMA Nederland

± 5.000

2006

Broederschap van Baptistengemeenten

± 4.200

2006

Johan Maasbach Wereld Zending

± 4.000

2006

Rafaël Nederland

± 3.500

2006

Bethel Pinksterkerk Nederland

± 2.500

2006

Evangelie Gemeente De Deur

2.500

2006

Victory Outreach Kerken Nederland

2.000

2006

Kerk van de Nazarener

1.800

2006

Volle Evangelie Bethel Kerk

1.300

2006

Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland

1.300

2006

900

2006

800

2006

Zevendedagsadventisten

Capitol Worship Centre
Newfrontiers Nederland
Overige christelijke kerkgenootschappen

± 195.000

Anglicaanse Kerk

± 33.000

Jehovah's Getuigen

30.728

2006

Oosters-orthodoxe Kerken

± 30.000

Geredja Indjili Maluku

± 25.000

2006

Apostolisch Genootschap

± 17.500

2008

11.326

2006

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
Vergadering van gelovigen

± 10.000

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

8.632

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

2006

± 7.500

Remonstrantse Broederschap [10]

6.109

2006

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

± 5.258

2005

Overige Molukse kerkgenootschappen

± 5.000

Christelijke Gemeente Nederland

± 2.500

Genootschap der Vrienden

± 200

Zwinglibond

± 150

2006

Gemeente des Heeren
Overige kerkgenootschappen
ISLAM

± 857.000

2006

Turkse moslims

± 325.000

2006

Islamitische Stichting Nederland
Milli Görüﬂ Noord-Nederland
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Naam

Aantal leden

Jaar

± 50.000

2004

± 260.000

2006

± 45.000

2004

± 15.000

2006

7.000

2006

Afghaanse moslims

± 31.000

2006

Iraakse moslims

± 27.000

2006

Nederlandse moslims

± 12.000

2006

155.000

2006

± 215.000

2004

Nederlands Islamitische Federatie
Stichting Islamitisch Centrum Nederland
Nurcu-beweging
Federatie van Alevitische Gemeenschap in Nederland
Overige Turkse genootschappen
Marokkaanse moslims
Unie van Marokkaanse Moskee Organisaties in Nederland
Unie Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken
Overige Marokkaanse genootschappen
Surinaamse en Hindoestaanse moslims
World Islamic Mission Nederland
Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore) Nederland
Overige Surinaamse en Hindoestaanse genootschappen
Indonesische moslims
Vereniging van Islamitische Jongeren in Europa
Overige Indonesische genootschappen

Overige moslimgroepen
HINDOEÏSME
Hindoe Raad Nederland

215.000

BOEDDHISME

± 170.000

Boeddhistische Unie Nederland

170.000

JODENDOM

1999

± 43.000

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

5.000

2005

Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

3.500

2005

Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap

600

2005

Masorti Nederland

100

2005

85

2006

Beth Hagidush
NATUURGODSDIENSTEN

Bron: Wikipedia
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Bijlage 3. Beleid kerkgenootschappen inzake gebouwd
religieus erfgoed

functie, ook in hun artistieke, historische en culturele uiting. De
kerk is niet zomaar een gebouw. Het is een huis van God, waar
mensen samenkomen voor viering en gebed. Mensen zoeken de

Info: RKK en PKN

kerk voor huwelijkssluiting, doop of eerste communie en vormsel.
Mensen nemen er afscheid van hun dierbaren, ontvangen er steun

RKK-standpunt

en richting voor leven en samenleven in het licht van het Evangelie.

Het kerkgebouw als getuige van de christelijke traditie

En wat de katholieke kerken tekent: het is de plaats waar Christus

Nederlandse Bisschoppenconferentie formuleert uitgangspunten van

sacramenteel aanwezig is en de godslamp brandt voor het

beleid

Allerheiligste. Zo zijn, onderscheiden van protestantse kerken, de

26 september 2008 - In het Jaar van het Religieus Erfgoed genieten

katholieke kerken permanent ‘gewijde en heilige plaatsen’. In

ze een opvallende belangstelling: kerken, kapellen en kloosters.

Nederland zijn eind 2007 ongeveer 1.700 r.-k. kerkgebouwen voor

Landelijke, provinciale en plaatselijke overheid geven in dit

4,3 miljoen geregistreerde katholieken. Ongeveer 325.000 mensen

themajaar blijk van hun grote betrokkenheid en zowel in kerkelijke

bezoeken in het weekend een r.-k. kerk: dat zijn 191 personen

als niet-kerkelijke kring vindt een brede discussie plaats over het

gemiddeld per kerkgebouw. In de periode 1973-2007 zijn in

behoud en onderhoud van kerken en andere religieuze gebouwen.

Nederland 325 r.-k. kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken en

Samen met de direct betrokken kerkbesturen en

zijn er 157 nieuwe r.-k. kerkgelegenheden gerealiseerd.

geloofsgemeenschappen willen de bisschoppen van Nederland aan
die discussie deelnemen. Zij kunnen niet anders, want de

Te veel en te groot

bisschoppen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de

De mening is algemeen dat er momenteel te veel en te grote

toekomst van veel r.-k. kerkgebouwen in Nederland. Een doordacht

kerkgebouwen zijn. Afgemeten aan de vraag is het aanbod te groot.

beleid ten aanzien van het behoud van dit religieuze erfgoed is

Het bepalen van de functionele behoefte aan kerkgebouwen is niet

daarvoor nodig. Tijdens de Bisschoppenvergadering van 9

eenvoudig. Wanneer het totaal aantal zitplaatsen wordt gerelateerd

september stelden de bisschoppen daarom de hoofdlijnen van hun

aan het aantal mensen dat in het weekend de kerk bezoekt, moet

beleid vast. De bisschoppen onderstrepen dat het religieus erfgoed

cijfermatig geconstateerd worden dat er inderdaad te veel en te

materieel én immaterieel is. Het gaat hen eerst en vooral om het

grote kerkgebouwen zijn. Een dergelijke berekening gaat echter

immateriële, om de ontvangen en door te geven inspiratie van het

voorbij aan het feit dat er gedurende het jaar grote wisselingen zijn

geloof, dat we geërfd hebben van onze ouders en voorouders en

in het aantal kerkgangers vanwege hoogtijdagen, uitvaarten, trouw-

waarvan de kerkgebouwen tekenen zijn. Nooit gaat het alleen maar

en jubileadiensten, parochiefeesten et cetera. Bij een

om de kerkgebouwen. Deze grondgedachte dient als basis voor de

behoeftepeiling spelen ook de veranderende samenstelling van de

visie van de Nederlandse bisschoppen op behoud en onderhoud

bevolking en de noodzaak tot geografische spreiding van

van kerkgebouwen. Onder religieus erfgoed in materiële zin

kerkgebouwen een belangrijke rol. Er zijn vele oorzaken voor het

verstaan de bisschoppen zowel de onroerende goederen

feit dat er heden ten dage te veel en te grote kerkgebouwen zijn. De

(kerkgebouwen) als de roerende goederen (kazuifels, vaatwerk,

afnemende en veranderende participatie aan het kerkelijk leven, de

schilderijen et cetera).

toenemende individualisering, de kleinere gezinnen. Demografische
ontwikkelingen spelen een rol: verandering in

Uiting van geloof en gemeenschap

bevolkingssamenstelling, interculturaliteit, verhuizing en mobiliteit

Krken zijn gebouwd als godshuizen. Ze hebben een breed-religieuze

van mensen, al deze zaken hebben hun invloed op het gebruik van
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kerken. Anderzijds zijn er ook positieve ontwikkelingen. Het aantal

provinciaal monument. Plaatsing van een kerkgebouw op de

mensen dat zich lid van de Kerk noemt, is dat bewuster en actiever

monumentenlijst kent aan het gebouw een bijzondere status en

dan ooit. De vraag naar spirituele programma’s neemt toe, nieuwe

waarde toe. Maar plaatsing op de monumentenlijst beperkt ook de

vrijwilligers dienen zich aan. En hoewel mensen minder frequent

vrijheid van de eigenaar van het gebouw om ermee te doen wat

deelnemen aan wekelijkse vieringen, blijven zij betrokken op de

noodzakelijk of wenselijk is. Daarom is het nodig dat de

Kerk en het kerkelijk leven. Ze doen een beroep op de Kerk op

bisdommen (die machtiging daartoe moeten verlenen) én

scharniermomenten in het leven, om God te danken en Zijn steun

parochiebesturen kritisch blijven wanneer plaatsing van een

te vragen. Vaak steunen zij de Kerk financieel. Gelukkig, want het

kerkgebouw op de monumentenlijst aan de orde komt. Heeft een

behoud van kerkgebouwen is een kostbare zaak.

kerk eenmaal de monumentenstatus, dan is het reëel dat het
desbetreffende parochiebestuur niet alléén voor de kosten van

Aangepaste wetgeving

onder- houd staat. De burgerlijke overheid beschikt over

Door de monumentenstatus van vele kerkgebouwen zijn de kerken

mogelijkheden om hier gemeenschapsgelden in te zetten en doet

als eigenaren te zeer gebonden. Over dit dilemma zou met de

dit ook. Door afnemende subsidiestromen – zowel in omvang als

overheid indringend gesproken moeten worden. Het grote aantal

door verlaging van het subsidiepercentage – blijven de beschikbare

kerken in Nederland rechtvaardigt het onderzoek naar een

financiële middelen echter beperkt. Kerken zullen met overheid en

aangepaste wetgeving. Deze zou zo moeten worden ingericht dat

samenleving in gesprek moeten gaan over meer financiële steun.

de overheid haar verantwoordelijkheid voor de kerken als

De bisschoppen hopen dat de overheid zich blijft inspannen om de

monumenten draagt en behoudt en dat dit toch niet een inmenging

eigenaren van de monumentale kerkgebouwen in de extra

betekent in het eigen beheer van de kerkgebouwen door besturen

exploitatielasten tegemoet te komen. Dit is een intentie die de

en eigenaren van deze gebouwen.

commissie Hirsch Ballin, die zich in opdracht van de regering over
deze kwestie gebogen heeft, reeds in 1988 uitsprak. Hoewel de

(Groot) deel van de begroting

toenmalige regering de conclusies overnam, is helaas geen

Hoe kostbaar? In vrijwel alle landen van Europa komt de overheid

uitvoering gegeven aan de gedane aanbevelingen, sterker nog: de

op voor de lasten van kerkgebouwen. In Nederland komen ze

gerelateerde subsidiepercentages zijn verlaagd van 90% naar 50%

volledig ten laste van de parochiegemeenschappen. De r.-k.

nu, naar verdere verlaging in de toekomst.

parochies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige
bijdragen van de gelovigen. Zij besteden op dit moment gemiddeld

Collectief ‘visueel eigendom’

bijna 40 procent van hun uitgaven aan gebouwen. Dit is een te

De bisschoppen zijn ervan overtuigd dat kerken – ook in hun

groot deel van de kosten in vergelijking met andere noodzakelijke

herbestemming – moeten blijven getuigen van de christelijke

uitgaven: kosten voor pastoraat en evangelisatie, de honorering van

traditie, van de gemeenschapszin van waaruit en waartoe ze zijn

de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, de kosten voor de

gebouwd, van bouwkunst en cultuurhistorie. Herbestemmingen

vieringen, de bijdragen aan dekenaat en bisdom.

dienen immers passend en waardig te zijn. De herbestemming van
een kerk mag nooit, noch van binnen noch van buiten, ten koste

Monumenten

gaan van de originele uitstraling van het gebouw.

Meer dan de helft van de r.-k. kerkgebouwen is monument: 55
procent, dat zijn 935 r.-k. kerken. Het gaat doorgaans om een

Herbestemming of juist niet?

Rijksmonument en voor het overige om een gemeentelijk of

In het licht van bovenstaande is duidelijk dat een aantal
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kerkgebouwen in de komende jaren aan de eredienst zal worden

wordt het kerkgebouw heringericht, er komen in aparte ruimten

onttrokken. De bisschoppen staan in het algemeen afwijzend

andere functies (bibliotheek, school, ouderensoos), een gedeelte

tegenover herbestemming van kerken. Toch vraagt de praktijk

van de kerk blijft dan kerk of kapel. Een andere optie is dat het

daartoe soms hun medewerking en die willen de bisschoppen,

kerkgebouw in zijn geheel kerk blijft, maar ook voor andere

overigens op goede gronden, niet onthouden. Het kerkelijk wetboek

doeleinden wordt gebruikt dan alleen voor liturgische vieringen of

zegt daarover in canon 1222, par. 2: “Waar andere ernstige redenen

direct pastorale activiteiten. De programma’s die uitgevoerd

het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke

worden, moeten dan in het verlengde liggen van de eigenlijke

eredienst gebruikt wordt, kan de diocesane bisschop, na de

liturgische functie van de kerk (orgelconcerten, kooravonden,

priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan

kerstconcert, paasoratorium, inleidingen over religieuze

en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig

onderwerpen en andere passende culturele activiteiten).

rechten op de kerk laten gelden en mits het zielenheil er geen
enkele schade door lijdt.” In de wijk, het stadsdeel of in de parochie

Andere christelijke gemeenschappen

waar de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, leeft vaak het

Soms kan een kerk die aan de katholieke eredienst is onttrokken als

verlangen dat de kerk – ook als deze geen kerkelijke functie meer

kerk behouden blijven, doordat andere kerken of

kan hebben – blijft bestaan. Voor de zichtbaarheid van het

geloofsgemeenschappen belangstelling voor het gebouw tonen. Als

katholieke geloof in de samenleving en voor de Nederlandse

de andere geloofsgemeenschap die de kerk wil huren of kopen, lid

samenleving als geheel kan het inderdaad van grote waarde zijn

is van de landelijke Raad van Kerken, is tegen huur of koop in

wanneer het gebouw als teken van geloof behouden blijft. En door

beginsel geen bezwaar. Als een christelijk kerkgenootschap dat geen

de vaak centrale ligging van een kerkgebouw in een dorp, stad of

lid is van de Raad van Kerken het kerkgebouw wil overnemen, moet

wijk, valt met het verdwijnen van het kerkgebouw ook vaak een

bezien worden of dit op bezwaren stuit in de plaatselijke situatie.

belangrijk visueel en structuur-gevend centrum weg. Duidelijk is dat

Het oordeel van de plaatselijke Raad van Kerken kan hierbij

niet voor elk kerkgebouw dat niet kan worden afgebroken, een

betrokken worden, maar de bisschop zelf zal uiteindelijk moeten

herbestemming kan worden gevonden. Des te meer is het wenselijk

beslissen. Een kerk kan niet worden bestemd voor niet-christelijke

om na te denken over oplossingen die in de toekomst omkeerbaar

godsdiensten of levensbeschouwingen.

zijn. We weten weliswaar uit welke tijd we komen; we hebben
slechts een vermoeden welke tijd we tegemoet gaan. Dat maakt het

Profane, niet-kerkelijke functie

moeilijk om beslissingen te nemen die ‘inspelen op de toekomst’.

Als kerken niet langer hun religieuze functie, geheel of gedeeltelijk,

Daarom willen de bisschoppen oog houden voor omkeerbaarheid,

kunnen behouden en niet gekozen kan worden voor sloop van het

ook wel ‘reversibiliteit’ genoemd, een visie die aansluit bij het

gebouw, wordt vaak gezocht naar zakelijk verantwoorde, nieuwe,

beleid van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en

passende, maar vooral waardige herbestemmingen.

Monumenten [RACM].

Herbestemming heeft echter zijn grenzen. Voorbeelden van
herbestemming waarvan de bisschoppen vinden dat ze passen bij

Aanpassing

een kerkgebouw dat aan de eredienst is onttrokken, zijn in volgorde

In plaats van een kerkgebouw af te stoten kan een aantal

van voorkeur: vooral een sociale herbestemming (bibliotheek, brede

aanpassingen worden gedaan, waardoor bijvoorbeeld spreekkamers

schoolvoorziening, gezondheidscentrum, hospice, opvanghuis), en

voor de pastorale beroepskrachten, ontmoetings- en

in beperkte mate een culturele herbestemming (museum, expositie,

vergaderruimten, een parochiekantoor worden gecreëerd. Soms

concerten, koorrepetities).
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kerkgebouw een plaats kan zijn als een oase in de heersende,
Afbraak

chaotische situatie van economisch belang, nut en noodzaak. Het

Het moge duidelijk zijn: bij gebrek aan een passende

kerkgebouw als de plek, die bij uitstek ruimte biedt aan ‘meer dan

herbestemming gaat voor de Nederlandse bisschoppen de voorkeur

het gewone’. Daarmee zou het kerkgebouw door zijn uit- (en

uit naar afbraak van de kerk. De kerk is gebouwd en ingericht als

in)wendige vormgeving en door zijn invoeging in de bebouwde

plaats van eredienst. Daardoor is het een ‘heilige plaats’. Bij de

omgeving een signaal kunnen geven van de positie die de kerk wil

sloop van het gebouw moet zorgvuldig bezien worden welke

innemen temidden en als deel van de samenleving.

voorwerpen behorend tot het kerkgebouw behouden en herplaatst
kunnen worden, als teken van kunst, artisticiteit en gelovige

Het kerkgebouw vervult in de bovengenoemde aspecten een

herinnering. Afbraak van een kerk is definitief. In deze tijd moeten

drievoudige icoonfunctie. Deze betreft zowel de christelijke, als de

beslissingen genomen worden over onze kerkgebouwen en

religieus-culturele, als de maatschappelijk plaats die de kerk en haar

daarmee wordt een wissel getrokken op de toekomst. Een

kerkgebouw inneemt. Deze drievoudige icoonfunctie bepaalt de

mogelijkheid is om een kerk die aan de eredienst onttrokken is, ‘in

kerk bij de wijze waarop zij zich manifesteert. Zij zijn wel te

eigendom te houden’ en zorgvuldig te bezien welke andere

onderscheiden, maar niet te scheiden. Deze icoonfunctie die zich –

waardige bestemming dit gebouw (tijdelijk) kan krijgen. Het tij kan

gedurende lange of kortere tijd – aan het kerkgebouw heeft gehecht

immers keren.

betekent ook, dat deze niet zonder meer verdwijnt wanneer het
kerkgebouw niet meer zijn primaire functie vervult.

PKN-standpunt
Door het gebruik voor de eredienst is en wordt het kerkgebouw

Het gewicht dat de Protestantse Kerk in Nederland vanuit haar

steeds opnieuw plaats van ‘heiliging’. In de verkondiging van het

confessie geeft aan Schrift en traditie bepaalt ook haar visie op het

Woord en de viering van de sacramenten wordt de gemeenschap

kerkgebouw als expressie van een facet daarvan. Daarom zal zij het

‘geheiligd’. Zij kiest daartoe een plaats die ‘apart’ wordt gesteld en

kerkgebouw altijd verstaan als een ‘religieus erfgoed’ en haar

waar een specifieke uitstraling van uit gaat. Gebouw en ruimte

verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Deze geldt allereerst het

enerzijds en eredienst anderzijds verbinden zich over en weer met

actief gebruik, maar evenzeer een mogelijke herbestemming of

elkaar. Daarin is sprake van een dynamische wederkerigheid. De

amovering.

eredienst bepaalt de ruimte en omgekeerd bepaalt de ruimte –
mede – de eredienst. De ruimte is tegelijk een noodzakelijke

De discussie over de bijzondere betekenis van een kerkgebouw

omhulling en een inspirerende uitdaging voor de wijze waarop de

komt, naast een eventueel besluit om aan een kerkgebouw een

gemeente de verkondiging in Woord en Sacrament viert. In die zin

multifunctionele invulling te geven, dan scherp aan het licht. Want

is het kerkgebouw ook medium, instrument dat stuurt en

op zo’n moment wordt het kerkgebouw aan de reguliere kerkelijke

uitdrukking is van de wijze waarop de gemeente haar missie – ook

functie (namelijk die voor de eredienst) onttrokken, met als doel te

– in de eredienst gestalte geeft.

worden verkocht, overgedragen of gesloopt.

De protestantse visie op het kerkgebouw als ‘huis van gebed’

Op een dergelijk moment spelen ook persoonlijke en religieuze

betekent een uitdaging om het kerkgebouw midden in de bebouwde

emoties een grote rol en grote voorzichtigheid en

omgeving te zien als en te bestemmen tot een betekenisvolle plaats

terughoudendheid moet worden betracht om een goed

voor wie zoekt naar bezinning en zingeving. Waarbij het

besluitvormingstraject te kunnen doorlopen; teneinde beschadiging
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van groepen gemeenteleden te voorkomen. Immers, kerkgebouwen

de lokale kerkelijk gemeente of parochie, juist als plaats voor de

doen wat met (gelovige) mensen: zij hebben er een emotionele

eredienst (al of niet gecombineerd met andere publieke functies) in

verbinding mee, wegens alle liturgische handelingen die er rond

stand te houden. Het is ontegenzeggelijk voor alle betrokken

iemand hebben plaatsgevonden, als doop belijdenis, huwelijk en

partijen aantrekkelijker om de kerkgenootschappen met hun

begrafenis. En ze worden genoodzaakt op een andere manier naar

vrijwilligers een gebouw te laten gebruiken en beheren, dan het af

andere geloofsgroepen te kijken, zeker wanneer hun kerkgebouw

te moeten stoten. Dit laatste kost over het algemeen veel meer

door de eigen gemeente wordt afgestoten en overgedragen aan een

publieke middelen dan met instandhoudingssubsidies e.d. gemoeid

ander kerkgenootschap, aan een groep uit een andere religie. Om

zijn. Afstoten en hergebruik zou een ultimo ratio moeten zijn.

nog maar niet te spreken over de emotionele vragen die het uit
handen geven voor totaal ander profaan gebruik oproept.

Tegelijk dient hier een hardnekkig misverstand uit de weg geruimd
te moeten worden, namelijk dat vertegenwoordigers van nieuwe

De nog aanwezige gelovige gemeenschap, die uitgaat van de

christelijke groeperingen of van andere wereldgodsdiensten

primaire functie van een kerkgebouw als een plaats voor de

dergelijke, veelal grote, gebouwen zouden willen overnemen. Ook

eredienst, ziet veel andere – vooral profane – activiteiten in een

voor het is het beheer, het onderhoud en de instandhouding van

dergelijk gebouw als ongepast en de wijding van het gebouw en zijn

een dergelijk gebouw financieel gezien veelal nagenoeg onmogelijk.

oorspronkelijke doelstelling aantastend. Over het algemeen kan
men in protestantse kerkgebouwen concerten en vergaderingen

Een aspect dat eveneens aanleiding geeft tot veel misverstanden is

houden, maar op een of ander moment raakt men aan de grens van

de betekenis van de marktwaarde van een kerkgebouw. Veel

datgene wat de gemeenschap van wie het gebouw is, toelaatbaar

kerkelijke gemeenten hebben geen zicht op de waarde van hun

acht. En dit met een beroep op de mening dat een bepaalde

gebouwen. Sommige van deze gebouwen kunnen goed te gelde

activiteit niet in overeenstemming is met de betekenis en

gemaakt worden. Dit punt dient ook in de aanbevelingen aan de

doelstelling van het gebouw (of anders: tegen de wijding van het

orde te komen. Verder dient aangegeven te worden dat men niet bij

gebouw ingaat). Men kan een ‘werelds’ gebruik niet losdenken van

voorbaat zich moet binden aan één projectontwikkelaar maar dat

de eredienst / religieuze functie op zondag (of bij bijzondere

ook non profit organisaties benaderd kunnen worden.

kerkelijke aangelegenheden door de weeks).
Wanneer we uitgaan van de constatering dat het kerkgebouw in
De samenleving is veelal geïnteresseerd bij het stads- op

protestantse zin een exponent is van de geloofsbeleving van de

dorpsbeeld bepalende karakter van het kerkgebouw, dus de schil of

gemeenschap die het gebouwd en in gebruik heeft, dan legt dat

de buitenkant. Duidelijk wordt uiterlijk en innerlijk dan van elkaar

duidelijk beperkingen op aan het hergebruik ervan door derden

gescheiden. Minder vaak speelt in de betrokkenheid van de

(dus niet de oorspronkelijke bouwer of eigenaar). De

samenleving bij een af te stoten kerkgebouw ook het feit mee dat

herbestemming dient zich primair te oriënteren op deze

een gebouw een ruimtelijke potentie heeft voor andere activiteiten.

geloofsbeleving en de uitstraling die de gelovige gemeenschap
daaraan heeft willen geven!

Desbetreffend dient er hier op gewezen te worden dat reeds in 1999
de gezamenlijke kerken (in het verband van het CIO-K) hebben

Wanneer we uitgaan van de openbare functie van het kerkgebouw

gepleit voor de inzet door de overheden van middelen om

als teken in de samenleving van het christelijk geloof in God,

kerkgebouwen, waarvoor de exploitatielasten te groot worden voor

betekent dit ook dat bij hergebruik buiten de specifiek kerkelijke
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(christelijke) kring de samenleving (wijken en burgerlijke overheid)
betrokken dienen te worden. Als de kerk zich publiek terugtrekt en

geloofsgemeenschap niet in gevaar brengen.
•

Hergebruik van een protestants kerkgebouw door groepen van

haar gebouw afstoot om er een andere functie aan te geven, moet

andere godsdiensten (behoudens het Jodendom) impliceert een

dat ook aan de samenleving bekend worden gemaakt en dient deze

vervreemding van oorspronkelijke bedoeling van het gebouw.

betrokken te worden bij het hergebruik.

Hier geldt stellig ook dat de publieke functie dusdanig wordt
aangetast dat het gewenst is dat ook vertegenwoordigers uit de

Een vooropmerking dient hier gemaakt te worden over de eigen
diversiteit van de kerkgebouwen en hun oorsprong. Zo kort na de

samenleving bij het hergebruik worden betrokken.
•

Kerkelijk gesproken ligt deze vorm van hergebruik weliswaar

fusie van de drie kerken die in 2004 samen de Protestantse Kerk in

sterk afhankelijk van lokale verhoudingen in een stad of een

Nederland hebben gevormd is het van belang ook in de voor de

dorp, maar vooralsnog, gezien de huidige ontwikkelingen in de

eredienst en het overige kerkelijke gebruik te behouden

Nederlandse samenleving, niet voor de hand. Ook het

kerkgebouwen recht te doen aan de bouwkundige en liturgische

interreligieus geloofsgesprek biedt vooralsnog niet zoveel

diversiteit van de constituerende delen van de Protestantse Kerk in

perspectief dat op korte termijn van een positieve ontwikkeling

Nederland.

in deze sprake zal zijn. Mocht men in het interreligieus gesprek
tot de conclusie komen dat de wereldgodsdiensten

De volgende overwegingen bij hergebruik zijn van belang:
•

Hergebruik van een protestants kerkgebouw door een andere
christelijke gemeenschap uit de oecumene zou door een

Het verdient toch aanbeveling eerder te kiezen voor de
overdracht van een af te stoten kerkgebouw aan

eventuele consequenties voor verkoopvoorwaarden en

vertegenwoordigers van een andere wereldgodsdienst dan het

financiële mogelijkheden van dien. Hier blijft de publieke

voor profaan gebruik aan te bieden.
•

Hergebruik van een protestants kerkgebouw door een sociaal-

overeind. Een deel van het roerend goed zou bij een dergelijk

culturele instelling is, mits deze functie zich laat verenigen met

hergebruik in het kerkgebouw kunnen achterblijven, zodat de

het feit dat het gebouw uiterlijk een ‘kerk’ blijft, bespreekbaar.

oorspronkelijke functie en verbondenheid met het gebouw in

Meestal zal dit hergebruik betekenen dat de binnenkant

stand blijft. Deze overweging geldt uiteraard ook voor het

veranderd wordt en de buitenkant het kerk-beeld blijft

Jodendom.

behouden. Ook hier is de vraag of dit hergebruik zich verdraagt

Het betekent dat er kerkelijke fondsen zullen moeten worden

met de geloofsbeleving van de aanwezige kerkelijke gemeente.

geschapen om middelen te genereren voor deze vorm van

Per geval zal dat bepaald dienen te worden.

hergebruik.
•

een andere religie dan het christendom sneller te overwegen.
•

protestantse gemeente moeten worden toegejuicht; met

functie van het kerkgebouw als exponent van de geloofsbeleving

•

gelijkwaardig zijn, dan is het gebruik van de kerkgebouwen voor

•

Voor monumentale kerken, die niet gesloopt kunnen worden

Hergebruik van een protestants kerkgebouw aan een binnen het

(dus waarvoor geen alternatief is) ligt desbetreffend de

christendom fungerende gemeenschap, waarmee geen enkele

opdracht bij de aanpak van het interieur de oude inrichting te

kerkelijke verbondenheid bestaat, vraagt een grondige

behouden of herstelbaar te maken. Voor de instandhouding

doordenking van de lokale, regionale en landelijke kerk. Juist

hiervan dient de overheid bijzonder fondsen beschikbaar

omdat het ‘kerkelijke’ karakter van het gebouw overeind blijft, is
het de vraag of oppositionele of controversiële bewegingen de

moeten stellen.
•

oorspronkelijke bedoeling van het gebouw en zijn

Commercieel en profaan hergebruik is veelal af te raden.
Principieel dient deze vorm van hergebruik getoetst te worden
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aan de oorspronkelijke publieke kerkelijke functie van het

dienen als een ‘ensemble’ te worden aangemerkt. Dit betreft

imago van de Kerk dat er door ontstaat. Als het hergebruik van

met name: Doopvont, avondmaals- of altaartafel,

het gebouw (dat veelal als kerkgebouw herkenbaar blijft) schade

avondsmaalsgerei, preekstoel, lezenaar, paaskaarskandelaar

berokkent aan het beeld van de Kerk dient deze vorm van

en/of kandelaars, antependia, liturgische kleding en het orgel.
•

economische en/of marktwaarde van het gebouw en de locatie

doeleinden hergebruikt kan worden. Bij besluitvorming over dit

voldoende aandacht te krijgen. De kerkelijke gemeente zal zich

hergebruik dienen de samenleving en ook andere organen van

in deze bij voorkeur laten adviseren door diverse deskundigen

de kerk betrokken te worden.

uit de profit en non-for-profit sector; teneinde een zo passend

Bij overdracht van de eigendom van vooral monumentale

mogelijk rendement te bereiken.

kerkelijke gemeente zich er met name voor in te zetten om de
kerkelijk religieuze functies ook in de nieuwe constellatie een
eigen plaats te geven.
Indien een kerkgebouw vanwege monumentaliteit van binnenen/of buitenkant niet op een andere manier ‘herbruikbaar’ is,
zal de landelijke, regionale of lokale overheid de plicht op zich
moeten nemen de eigendom, het beheer of het onderhoud van
een dergelijk gebouw op zich te nemen. Het is vanzelfsprekend
dat de overheden hiervoor fondsen in het leven roepen.
•

Het verdient onder alle omstandigheden aanbeveling dat de
Protestantse Kerk in Nederland, samen met andere
kerkgenootschappen, een appèl op de overheid doet om te
participeren in het beheer van nog fungerende kerkgebouwen,
alvorens de kerkelijke gemeenten besluiten tot het afstoten van
beeldbepalende kerkgebouwen. Het zou aanbeveling verdienen
dat de overheden voor een dergelijke situatie bepaalde
subsidiefondsen openstellen.

•

Bij overdracht, afstoten of sloop van een kerkgebouw dient de

zelden voorkomen dat een kerkgebouw zinvol voor commerciële

kerkgebouwen aan derden (stichtingen e.d.) dient de lokale

•

De elementen van de inrichting ten behoeve van de eredienst

gebouw en hoe het hergebruik zich verhoudt tot het beeld / het

hergebruik afgewezen te worden. Het zal derhalve slechts

•

•

Bij overdracht, afstoten of sloop van een kerkgebouw gaat het
niet alleen om een kerkgebouw, maar ook om de inventaris. In
geval van hergebruik of amovering zal het noodzakelijk zijn de
roerende objecten in een bepaald kerkgebouw goed te
inventariseren en te registreren; en duidelijke afspraken te
maken wat er vervolgens mee gebeurt. Ook gezien het nationaal
religieus erfgoed, dat de protestantse kerken beheren, is dat van
belang.
176

Bijlage 4. Beleid kerkgenootschappen inzake roerend
religieus erfgoed

De Commissie oefent haar taak uit door gevraagd of ongevraagd
advies uit te brengen aan het Episcopaat, het Collegiaal Bestuur en
de corporaties die eigenaar zijn van de onder haar zorg vallende

Info: Mieke van Zanten, Eugène van Deutekom en Irene Faber
De Oud-Katholieke Kerk

zaken:
•

deze zaken te (doen) inventariseren;

•

de roerende objecten periodiek op hun aanwezigheid en hun

De Oud-Katholieke Kerk kent een Bisschoppelijke Commissie voor
de Pretiosa, die er op dient toe te zien, dat het door de

toestand te controleren;
•

bisschoppen uitgevaardigde reglement inzake het beheer van het
kerkelijk kunstbezit wordt nageleefd. De kerkbesturen zijn bij het

richtlijnen en instructies te formuleren met betrekking tot het
beheer van het historisch en cul tureel erfgoed;

•

beheer van de kerkelijke mo numenten gebonden aan instructies.

technische voorlichting te geven met betrekking tot aanschaf,
beheer en onderhoud van de diverse categorieën objecten.

De taak van de Commissie voor de Pretiosa is het geven van advies
en het verlenen van assis tentie bij het beheren van het historisch

De Commissie dient in ieder geval te worden gehoord:

en cultureel erfgoed van de Kerk aan de daarvoor in de eerste plaats

a. bij de opstelling van restauratieplannen;

verantwoordelijke instanties. Bij de uitvoering van haar taak laat de

b. indien men overweegt de onder haar vallende zaken:

Commissie zich leiden door de volgende beginselen:

•

•

de Kerk is het aan zichzelf en aan de wereld verplicht de
bronnen van haar geschiedenis, voor zover die onder haar

in eigendom, hetzij in bruikleen;
•

berusten, ongeschonden door te geven aan het nageslacht en

•

•

•

over te dragen aan een andere instantie binnen de Kerk, hetzij
aan personen of aan instellingen buiten de Kerk in bruikleen te
verstrekken;

toegankelijk te maken, dan wel te houden voor

•

te vervreemden;

wetenschappelijk onderzoek;

•

ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

tot het roerend en onroerend bezit van de Kerk behoort veel dat
van grote culturele waarde is. In zijn totaliteit maakt het een

Door de Commissie uit te vaardigen instructies en richtlijnen

belangrijk onderdeel uit van het nationale culturele erfgoed. De

behoeven de goedkeuring van het Episcopaat/het Collegiaal

Kerk heeft dit te danken aan de offerbereidheid van vele

bestuur, bovendien brengt zij jaarlijks aan de Synode verslag uit van

generaties gelovigen. De Kerk is ver plicht deze erfenis als een

haar werkzaamheden. Een uittreksel van dit verslag wordt op ruime

goed rentmeester te beheren;

schaal binnen de Kerk ver spreid.

het culturele erfgoed van de Kerk komt het beste tot zijn recht
wanneer het door de Kerk daadwerkelijk wordt gebruikt. Een

De Rooms-Katholieke Kerk

dergelijk gebruik is in principe te prefereren boven over dracht

De Rooms-Katholieke Kerk kent nogal wat regels, ook met

aan een museum;

betrekking tot het kunstbezit. De Codex (het kerkelijk wetboek) van

de Commissie heeft in principe een ondersteunende taak. De

1918 spreekt van de registratie van kerkelijke goederen. Rome deed

primaire verantwoordelijkheid voor het beheer van het

dit in 1983 in de nieuwe Codex nog eens over. Canon 1283 schrijft

historisch en cultureel erfgoed berust bij de eigenaars, zoals het

aangaande het beheer van tijdelijke goederen van de kerk voor, dat

Metropolitaan Kapittel, de Haarlemse Bisschopskas, de

er een nauwkeurige en gespecificeerde inventaris opgemaakt moet

kerkbesturen en andere corporaties.

worden van de roerende goederen, van de onroerende goederen,
hetzij kostbaar, hetzij hoe dan ook tot het cultuurgoed behorend, en
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van alle andere goederen, samen met een beschrijving en een

zaken van bijzondere waarde.’ Kort gezegd: parochies (dus ook

waardeschatting ervan. Eenmaal opgemaakt, dient de inventaris

parochies die sluiten) dienen dus met hun bisdom te overleggen

nagezien te worden. Op 8 december 1999 is van de pauselijke

alvorens kunstobjecten van de hand te doen. Daarom moet bij het

commissie voor de cultuurgoederen van de kerk een rondschrijven

sluiten van een kerkgebouw een commissie geformeerd worden

verschenen over de noodzakelijkheid en de urgentie aangaande de

waarin het bisdom middels de DCKK vertegenwoordigd is. Ter

inventarisering en catalogisering van de cultuurgoederen van de

voorbereiding van de liquidatie dient de Diocesane Commissie voor

kerk.

Kerkelijk Kunstbezit een volledige lijst op te stellen van alle
goederen van de te sluiten kerk, welke historische en/of

Hoe wordt er in Nederlandse bisdommen omgegaan met de

kunsthistorische betekenis hebben. De bisdommen kunnen daarbij

regelgeving? In 1854 vaardigde de aartsbisschop van Utrecht Mgr.

een beroep doen op de Stichting Kerkelijke Kunstbezit in

Zwijsen het Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen

Nederland, die over deskundigheid en lange ervaring beschikt. De

uit waarin (art. 28) in het inventariseren van Kerkelijke Goederen

SKKN stelt bij de door haar bezochte kerken een zogenaamde

wordt voorzien. In alle parochies moet een inventaris van het

kerncollectie samen: de belangrijkste objecten binnen het hele

kerkelijk kunstbezit worden opgesteld. Die eerste inventarisatie is

patrimonium. De inventarislijsten zijn omvangrijk. Er wordt ook

summier. Men zoekt bijvoorbeeld tevergeefs naar gehaltetekens of

aandacht besteed aan objecten, die weliswaar in historisch en/of

jaarletters bij kelken en cibories. Een universele beschrijving en een

kunsthistorisch opzicht van geen betekenis zijn, maar die toch,

eenduidigheid van begrippen ontbreekt. Toch blijken deze lijsten

vanwege het gevaar van misbruik, uitgesloten moeten worden van

ook nu nog waardevol te zijn. Men kan zien wat er in een bepaalde

schenking en/of verkoop aan particulieren. Bij het herbestemmen

kerk aanwezig is geweest, want in de jaren zestig van de vorige

van de objecten is een aantal mogelijkheden:

eeuw is er veel verloren gegaan. Mede daarom schrijft de

•

Objecten kunnen worden overgebracht naar de nieuwe

bisschoppenconferentie in 1971 een instructie inzake het beheer van

kerkruimte of, in het geval van samengaan, de parochiekerk

het kerkelijk kunstbezit teneinde te komen tot een verantwoord

waarmee de parochie van de te sluiten kerk samengaat. Het kan

beleid op dit gebied. Belangrijkste elementen uit deze instructie

van groot pastoraal belang zijn wanneer parochianen uit de

vormen het oprichten van Diocesane Commissies voor Kerkelijk

gesloten kerk objecten uit hun oude kerk terugzien in de kerk

Kunstbezit die tot doel hebben inventarissen op te stellen, toezicht

waarmee is samengegaan. Vanzelfsprekend moet dit

op het beheer te houden en dienaangaande advies uit te brengen.
Met name wanneer een kerkgebouw onttrokken wordt aan de

kunsthistorisch en esthetisch verantwoord zijn.
•

Objecten herbestemmen in een andere kerk; hierbij dient aan

eredienst. De instructie geeft tevens enige richtlijnen waar de

het streekbelang prioriteit te worden verleend. Objecten die

goederen heen kunnen gaan. De instructies hebben later hun

bijvoorbeeld een rol hebben gespeeld bij processies in een

beslag gekregen in het Algemeen reglement voor het bestuur van

bepaalde streek kunnen dan in die streek herplaatst worden.

een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Artikel 53

•

Objecten die gemaakt zijn door kunstenaars kunnen geplaatst

schrijft voor: ‘Het kerkbestuur heeft een voorafgaande schriftelijke

worden in kerken waar reeds andere kunstwerken van die

machtiging nodig van de bisschop voor daden, die de grenzen van

kunstenaar aanwezig zijn of overgebracht worden naar kerken

het gewone beheer te buiten gaan, met name voor het

in de streek waar die kunstenaar gewoond en gewerkt heeft.

vervreemden, verpanden, in bruikleen geven of op welke wijze ook

Ook hierbij geldt dat dan natuurlijk moet worden gekeken of de

aan hun bestemming onttrekken van voorwerpen van kunst en

herplaatsing esthetisch wel verantwoord is.

wetenschap, geschiedkundige gedenkstukken of andere roerende

•
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Voor objecten met de zogenaamde A-status kan een goede

bestemming worden gevonden in musea, waarbij kerkelijke- en

•

Rest nog de objecten die door de tand des tijds dermate

religieuze musea prioriteit hebben. Ervaring leert dat slechts

gehavend zijn dat ze niet meer voor gebruik en herbestemming

een klein deel voor dergelijke herbestemming in een museum in

in aanmerking komen.

aanmerking komt. Immers, de depots van de meeste musea in

•

Nederland zijn vol, het selectiebeleid van de musea zeer strikt

Alle voorwerpen van de inventaris worden voorzien van een

en daardoor komt het overgrote deel van de vrijgekomen

mogelijke herbestemming en dit plan wordt aan de bisschop ter

objecten eigenlijk niet in aanmerking voor museale

goedkeuring voorgelegd. Is hij akkoord dan is de herbestemming

herbestemming.

een feit, wanneer ten minste zorg wordt gedragen voor goede

Het aartsbisdom Utrecht biedt de mogelijkheid om objecten te

bruikleenovereenkomsten, acte van schenkingen en aangepaste

verkopen aan particulieren en geeft aan dat hierbij zo mogelijk

inventarisatielijsten.

aan parochianen van de te sluiten kerken voorrang dient te

•

worden gegeven. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch is daar niet

Protestantse Kerk in Nederland

voor. Ervaringen uit het verleden hebben tot voorzichtigheid

Voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn drie dingen

genoopt.

noodzakelijk om het erfgoed te bewaren:

Meer dan eens is er belangstelling voor objecten vanuit andere

•

duidelijke organisatievormen;

kerkgenootschappen, bijvoorbeeld van de PKN. Het betreft

•

oproepbare (en dus vindbare) deskundigheid bij derden;

vooral banken en tafels. Op dit moment is er ook belangstelling

•

(voldoende) middelen om iets aan te pakken.

van het voormalige Oostblok voor relieken.
•

•

Beelden, textilia, vaatwerk die hier vrijkomen, zouden zeer van

Immers, men kan van de huidige beheerders (vrijwilligers)

pas kunnen komen in ontwikkelingslanden en daar ook erg op

eigenaren van de 2319 protestantse kerkgebouwen met hun

hun plaats zijn. Voorzichtigheid moet daarbij worden betracht

160.000 objecten niet verwachten dat ze deskundig genoeg zijn om

om, al dan niet via organisaties, kerkelijke paramenten of

de waarde en de instandhouding van het roerend kerkelijk erfgoed

vaatwerk te verzenden naar politiek weinig stabiele

volledig te onderkennen. Wél mag men van ze verwachten, dat ze

ontwikkelingsgebieden.

de kanalen kennen waarlangs ze met hun vragen bij deskundigen

Objecten waarvoor niet zo snel een herbestemming voorhanden

terechtkomen. Maar dat mag niet leiden tot een kakofonie van

is of die niet meteen plaatsbaar zijn in de beoogde kerk kunnen

onderling gepraat bij deze deskundigen of dat door derden

tijdelijk worden opgeslagen in een depot. De meeste

allerhande bepalingen en beperkingen worden opgelegd.

bisdommen beschikken over zo’n depot, ofschoon niet alle in
even beste staat. Bij sommige bisdommen kunnen de

Is er beleid in de PKN als geheel op het gebied van het roerend

voorwerpen slechts worden overgedragen wanneer het bisdom

goed? Er is uiteraard een soort basale regelgeving in de Kerkorde

ook het eigendomsrecht verwerft. Bij andere bisdommen blijft

van de PKN op het gebied van het beheer. Van een écht beleid is

de parochie eigenaar. De depotobjecten worden ook wel op de

nog geen sprake. In de afgelopen periode heeft de centrale leiding

site van SKKN onder ‘Vraag en Aanbod’ geplaatst en mogelijk is

van de protestantse synode, in samenwerking met de directeur en

er vanuit onverwachte kerkelijke hoek belangstelling. De

leden van het bestuur van de SKKN, een poging gedaan een eerste

jaarverslagen van SKKN laten echter zien dat het aanbod de

aanzet van beleid op het gebied van het onroerend en roerend

vraag overstijgt. Nogal wat objecten wachten her en der op een

kerkelijk erfgoed te maken. Daarbij dient te worden aangegeven dat

tweede leven.

de PKN bestaat uit rond 1.700 zelfstandige gemeenten, die een
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eigen rechtspersoon zijn in de zin der wet en die ook een

zonder de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, waaraan een

eigenstandig beleid mogen voeren op dit punt. De synode kan

prijskaartje hangt vanwege de veiligheidsinventarisaties en

derhalve beleidsmatig slechts het voortouw nemen en lokale

technische maatregelen (als installaties en constructies).

gemeenten stimuleren om beleid ter zake te formuleren.
Dit alles kan niet in een dag gerealiseerd worden dus zal er een
De beleidsuitgangspunten waren en zijn:

prioriteitenlijst moeten worden gemaakt. Kerkordelijke regelingen in

•

Het beschrijven van de gehele kerkelijke collectie van roerende

de Protestantse Kerk in Nederland zullen moeten worden

zaken in en om de kerkgebouwen. Dus een onderzoek bij alle

aangepast en dat kost tijd. En daarbij zal, juist ook in het kader van

1700 protestantse gemeenten (deels nog onderverdeeld in

het jaar van het kerkelijk erfgoed, de overheid en andere

hervormde, gereformeerde, lutherse en Waalse gemeenten). Bij

subsidiënten duidelijk gemaakt moeten worden dat, wil men

deze beschrijving zal rekening gehouden worden met deze

roerend en onroerend kerkelijk erfgoed bewaren voor het

oorspronkelijk herkomst om zodoende van alle de PKN-

nageslacht, dit gezien de bescheiden mogelijkheden (qua

constituerende historische partijen een specifiek beeld te

vrijwilligers en middelen) een taak is van de gehele gemeenschap.

kunnen krijgen.
•

•

Het classificeren van de objecten in deze kerkelijke collectie,

Jodendom

zodat een kerncollectie ontstaat, die van belang kan zijn voor de

Het Joods Historisch Museum heeft een collectiebeleid dat al lang

nog nader te ontwikkelen ‘Collectie Nederland’

redelijk streng toegepast wordt. Soms wordt een synagoge

Het organiseren van de beheersfunctie van het roerend en

opgeheven, zoals bijvoorbeeld Hilversum, maar er komen ook

onroerend goed. Hierbij moet gedacht worden aan een

nieuwe bij, zoals Almere. Sjoels ontstaan daar waar voldoende

versterking van de bestaande kerkelijke structuren van het

joden wonen. Men kan dan die objecten gebruiken die elders

beheer van roerend en onroerend goed, van die organisaties die

overtollig zijn. Er wordt religieus erfgoed verkocht, maar gelukkig

behulpzaam kunnen zijn bij het dagelijks onderhoud, de

mag het museum in de meeste gevallen eerst kijken en zien of er

registratie van nieuwe objecten, de verblijfplaats van sommige

iets voor de collectie begerenswaardig is. Dat komt omdat het

stukken (musea, kluizen), het aangeven waarheen (bij fusie of

Joods Historisch Museum door de jaren heen een goede relatie

opheffing van een gemeente of het afstoten van een gebouw)

heeft met de joodse gemeenten in Nederland.

objecten gaan en welke ‘vrijkomen’,
instandhoudingmaatregelen en /of restauratie.

Hoeveel joodse ceremoniële objecten zijn er in Nederland? Naast
de 1600 ceremoniële en synagogale objecten die het JHM bezit, zijn

Tevens dient vorming op het gebied van Behoud en Beheer van de

dat naar schatting zo’n 5000 voorwerpen. Dat is onder te verdelen

eigenaren / beheerders met voortvarendheid ter hand te worden

in Portugees-joods cultuurgoed, dat staat samen met de inventaris

genomen, zodat ze beter op hun uitermate ingewikkelde taak

van de Bibliotheek Ets Haim op de Lijst Behoud Cultuurbezit.

worden voorbereid, door een nieuwe generatie bestuurders dreigt

Daarnaast is er Asjkenasisch cultuurgoed, met de grootste

veel jarenlange ervaring en kennis verloren te gaan: wat mag ik wel

gemeente in Amsterdam en vele kleinere gemeenten in de

en wat mag ik niet met een object. Het geheel zal deel moeten gaan

provincie. Naar schatting zijn van de 5000 voorwerpen ongeveer

uitmaken van een PR-programma, waarmee de Protestantse Kerk in

een ruime 2000 museaal.

Nederland de intentie heeft ook haar kerken meer en meer voor
museale en toeristische zaken te laten gebruiken. Dit evenwel niet

Het collectiebeleid richt zich op de religie, cultuur en geschiedenis
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van de joden in Nederland en in de voormalige Nederlandse

meer was, bleek een reconstructie bijna onmogelijk. Daar is de

overzeese gebiedsdelen. Daarbij houdt het Joods Historisch

laatste jaren echter verandering in gekomen. Bij de heropening in

Museum zich vast aan de volgende voorwaarden:

1987 stond heeft iemand anoniem de vooroorlogse catalogus

•

Een object dient een toegevoegde waarde te hebben ten

gegeven die bij hem op zolder lag. Archieven elders openen zich,

opzichte van de al aanwezige objecten.

andere instituten ontsluiten hun collecties meer en internet doet

Een object dient een kunsthistorische waarde te

zijn werk. Bij het museum werkt een conservator nu bijna fulltime

vertegenwoordigen en/of historische zeggingskracht te hebben.

aan een inventarisatie, een reconstructie en aan de organisatie

Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een

binnen het netwerk van joodse musea om elkaar aan te kunnen

vergelijkbaar object in andere openbare collecties.

spreken en ook om elkaar te steunen bij het speurwerk dat daarbij

Er wordt rekening gehouden met de kosten van restauratie en

te pas komt. Dat onderzoek geldt alleen voor de collectie van het

conservering.

museum. Het gaat dan nog niet over de 155 joodse gemeenten

•
•
•

waarvan veel voorwerpen weliswaar zijn ondergedoken gedurende
In de komende beleidsperiode zal een aantal verzamelgebieden

de oorlog en weer boven kwamen, maar waarvan ook veel

speciale aandacht krijgen:

voorwerpen zijn verdwenen. Op basis van een inventarisatie in 1945

•

Objecten die een beeld geven van (de diversiteit van)

tot 1950 door de Commissie van Oorlogsschade is globaal bekend

hedendaags joods leven.

om welke objecten het gaat, maar het is niet precies bekend hoe ze

Objecten die een beeld geven van de naoorlogse Nederlandse

er uitzagen. Diezelfde commissie heeft de overgebleven objecten

joodse geschiedenis.

verdeeld over de toen nog 30 resterende joodse gemeenten,

•

waardoor voorwerpen uit Heerenveen bijvoorbeeld in Hilversum
Het Joods Historisch Museum houdt zich aan de volgende regels:

belandden.

•

Er worden geen Torarollen gekocht.

•

Objecten die de Godsnaam bevatten en objecten die in

Hoe probeert het Joods Historisch Museum dit kennishiaat op te

aanraking zijn geweest met de Tora, maar die dusdanig

lossen? Er wordt onderzoek gedaan dat resulteert in catalogi.

beschadigd zijn dat ze niet meer gebruikt kunnen worden of

Orphan Objects richt zich op textiele objecten en Gifts from the

bewaard kunnen worden, worden aan het rabbinaat gegeven om

Heart behandelt de andere ceremoniële objecten. Onderzoek

die ritueel te laten begraven.

hiervoor leidde vooral naar een kennistoename en een

Verder houdt het Joods Historisch Museum zich bij afstoting

herwaardering van de negentiende en twintigste eeuwse

van objecten aan de Lamo, de Leidraad voor het Afstoten van

voorwerpen. Momenteel is men bezig met het mediene

Museale Objecten.

inventarisatieproject, het onderzoek naar de collecties van de nu

•

bestaande joodse gemeenten in Nederland. Dat was ooit al in 1984
Het Joods Historisch Museum bestaat sinds 1933 en heeft tot haar

gebeurd, maar die gegevens waren niet opgenomen in een

kerncollectie altijd prachtige ceremoniële voorwerpen kunnen

database, en inmiddels zijn er veel wijzigingen gekomen zodat een

rekenen. Ook voor de oorlog. De collectie is echter door de bezetter

nieuwe inventarisatie noodzakelijk is. Dit jaar hoopt men dat

geconfisqueerd, uit elkaar geraakt en slechts deels weer

project af te ronden, er zijn dan zo’n 30 gemeenten bezocht, alles

teruggekomen. Voor circa 140 van de 610 geroofde voorwerpen kan

met dank aan de Stichting Collectieve Maror–gelden, de instantie

met zekerheid worden vastgesteld dat deze naar Nederland zijn

die in Nederland verantwoordelijk is voor de uitbetaling van

teruggekeerd. Omdat ook de eigen vooroorlogse catalogus er niet

geroofde joodse oorlogstegoeden en de Mondriaan Stichting. Men
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hoopt dan niet alleen veel meer te weten van hoeveelheid en soort
objecten, maar ook adviezen te kunnen geven aangaande behoud
en beheer. Dit alles om te zorgen dat er een toename ontstaat van
waardering van en zorg voor het eigen cultuurgoed bij de joodse
gemeenten, om te zorgen dat de collectie van het museum in
kwaliteit toeneemt en om te zorgen dat de juiste keuzes gemaakt
kunnen worden.
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Bijlage 5. Neven- en herbestemming van kerken en kloosters

van het Maastrichts Planologisch Erfgoedregime vallen en
gebouwen zonder status, maar de gemeente streeft in alle gevallen

Maastricht als voorbeeld

naar behoud van het gebouw, vanwege de wijk- en
gemeenschapsfunctie. Veel parochies worden nu samengevoegd en

Info: Drs. Servé Minis en Ing. Maurice Bastings, Gemeente
Maastricht

de laatste tien jaar zijn al enkele kerken in de wederopbouwwijken
afgebroken (Wyckerpoort en Caberg) en andere kerkgebouwen in
die wijken kregen een andere functie (Malpertuis) of staan leeg
(Mariaberg, Nazareth, Akerpoort, Geusselt). Het bisdom Roermond
is vaak eerder voorstander van verkoop aan een ontwikkelaar
vanwege het feit dat dit financieel aantrekkelijk is, maar ook om
daarmee een in hun ogen negatieve herbestemming onmogelijk te
maken. Het bisdom is geen voorstander van commerciële doelen
(partycentrum, discotheek, winkelcentrum). Kantoren en woningen
mogen vaak weer wel, maar dat zijn - vanuit gemeentelijke optiek minder interessante bestemmingen, omdat deze functies moeilijker
inpasbaar zijn in een kerkgebouw. Voor de komende decennia zal
de gemeente een voortrekkersrol moeten vervullen om de erfenis
van de bijzondere kerkgebouwen in goede banen te leiden.
Gedurende de afgelopen jaren hebben de volgende kerken, c.q.

Maastricht telt circa 60 kerkgebouwen en daarvan heeft momenteel

kloosters (allemaal rijksmonumenten, met uitzondering van Onze

de helft nog de oorspronkelijke functie behouden. Maar in de

Lieve Vrouw van Goede Raad Malpertuis) een nieuwe bestemming

laatste 25 jaar is een duidelijke kentering te zien in het gebruik van

(erbij) gekregen.

kerkgebouwen. De secularisatie heeft vooral in de katholieke
gewesten geleid tot een heroriëntatie op de herbestemming van het
kerkelijke vastgoed. Bij het op gang komen van de secularisering in
de jaren zeventig kwam een grote golf kerkelijke gebouwen op de
markt. De stad heeft dat goed kunnen absorberen, door de
gelukkige omstandigheid dat op hetzelfde moment de opbouw van
de Universiteit Maastricht begon en de universiteit koos voor een
binnenstedelijke vestiging in plaats van een campus. Deze
herbestemming viel in redelijke mate binnen wat de katholieke kerk
in die tijd toelaatbaar achtte. De katholieke kerk heeft nog steeds
veel gebouwen in de huidige parochies in bezit en zij kan via recht
van eerste koop en erfbeding herbestemmingplannen beïnvloeden.
De gemeente verwacht dat er de komende tien jaar door
herschikking van parochiegrenzen nog eens tien kerken vrij komen.
Daaronder zijn rijksmonumenten, gebouwen die onder het regime
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Sint Janskerk
In gebruik voor de protestantse eredienst en
verder nevenbestemming voor culturele
activiteiten, zoals concerten,
zanguitvoeringen en lezingen.
Augustijnenkerk
Religieuze functie verloren, nu in gebruik als
oefenlokaal voor de Mastreechter Staar.

Heilig Hartkerk
In gebruik voor de eredienst en verder
nevenbestemming voor culturele activiteiten, zoals
concerten, zanguitvoeringen en lezingen.

Capucijnenkapel
Religieuze functie verloren, vervolgens
talrijke tijdelijke bestemmingen, nu filmhuis

Klooster van de Nieuwenhof
Religieuze functie verloren, nu in gebruik
voor University College van de Universiteit
Maastricht.
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Faliezustersconvent
Religieuze functie verloren, nu in gebruik
voor huisvesting.

Grauwzustersklooster
Religieuze functie verloren, nu in gebruik als
Natuurhistorisch Museum.

Jezuïetenklooster
Religieuze functie verloren, nu in gebruik als
onderkomen Universiteit Maastricht.

Oude Minderbroedersklooster
Religieuze functie verloren, nu in gebruik
als archief.

Tweede Minderbroedersklooster
Religieuze functie verloren, vervolgens
rechtbank en gevangenis, nu in gebruik als
bestuurscentrum en aula van de Universiteit
Maastricht.
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Ursulinenklooster
Religieuze functie verloren, nu in gebruik
door Stichting Philadelphia Zorg.

Cellebroederskapel
Religieuze functie verloren, nu in gebruik voor
culturele doelen (concerten, lezingen) door de
Stichting Cellebroederskapel.

Bonnefantenklooster
Religieuze functie verloren, vervolgens
museum, nu in gebruik als ontmoetingsruimte
studenten Universiteit Maastricht.

Klooster aan de Brusselseweg
Religieuze functie verloren, nu in gebruik
voor onderwijs door Hogeschool Zuyd.
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Kruisherenklooster
Religieuze functie verloren, vervolgens
Landbouwproefstation, nu in gebruik als
KruisherenHotel.

Dominicanerkerk
Religieuze functie verloren, vervolgens
gebruikt als opslagplaats, platte zaal en
bijvoorbeeld fietsenstalling, nu in gebruik als
boekhandel Selexyz.
Sint Lambertuskerk
Religieuze functie verloren, nu leegstaand.
Voornemen om kantoren van woningcorporatie
Servatius onder te brengen.

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Malpertuis
Religieuze functie verloren, nu in gebruik als
repetitieruimte voor de Stichting Opera Zuid.
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Bijlage 6. Berekeningsmethodiek instandhoudingkosten
kerken

Uiteindelijk zijn de instandhoudingkosten van het gebouwd

Info: Drs. Ab Welgraven

Methode 1

religieus erfgoed op drie verschillende manieren berekend.

De eerste methode is gebaseerd op 376 BROM-dossiers, waarvan
Vanuit de Sonneveld-collectie zijn 9.855 religieuze gebouwen van

ook een code verzekerde waarde (uit Donatus-bestand) bekend is.

enige omvang in de beleidsdatabase (BRG) opgenomen. Van die

Op die manier is een gemiddeld instandhoudingbedrag per jaar per

9.855 hebben er 8.057 een religieuze functie. Dat zijn vrijwel

code uitgerekend en dat met behulp van prijsindexen berekend

allemaal gebouwen waarin godsdienstuitoefening plaatsvindt (geen

naar kosten van vandaag. Vervolgens is waar het gaat om de

pastorieën, kerkhoven, kapellen, enzovoort) van alle religies. Deze

hoeveelheid religieuze gebouwen er per code verzekerde waarde

gegevens zijn aangevuld met ODB-teksten (omschrijvingen waarom

zijn, de relatieve verdeling gebruikt van 4.600 gebouwen die

het gebouw een rijksmonument is) van de RACM. In het BRG is

Donatus heeft verzekerd. Er is dus aangenomen dat die verdeling

bepaald of het gebouw een rijksmonument is of niet (dat geldt niet

geldt voor alle 9.855 religieuze gebouwen die er nu nog zijn.

voor gemeentelijke monumenten, er is alleen bekend dat er ca

Vervolgens zijn de totale kosten uitgerekend. Dit bedrag is euro 212

39.000 gemeentelijke monumenten zijn en we hebben

miljoen.

aangenomen dat er bij gemeentelijke monumenten in verhouding
evenveel religieuze monumenten zijn als bij rijksmonumenten).

Methode 2

Vanuit Donatus is er de beschikking over de ‘risicoadressen’ van

Bij de tweede methode is een vast percentage aangenomen van de

circa 4.600 religieuze gebouwen met daarbij een code 'Verzekerde

herbouwwaarde (is gelijk aan verzekerde waarde): 2% bij een

waarde' (0 tot 250.000, 250.000 tot 500.000, 500.000 tot 1

herbouwwaarde tot 2 miljoen en 1% daarboven. Deze gegevens zijn

miljoen, 1 miljoen tot 2,5 miljoen, etc. totaal 8 waardes). Vanuit de

afkomstig van de Stichting Oude Groninger Kerken SOGK en

RACM is er de beschikking over de gegevens van circa 1.300

Stadsherstel Amsterdam. Dit levert een aanzien hoger bedrag op.

toegekende en uitbetaalde BROM-subsidies. Er is dus kennis van

Dit is verklaarbaar, omdat de BROM destijds al plafonds kende en

1.300 religieuze gebouwen (meest kerken), zijnde rijksmonument

omdat men het begrip subsidiabele kosten zeer strak hanteerde.

wat de instandhoudingkosten zijn over een periode van 10 jaar. Aan

Het totaalbedrag luidt dan euro 348 miljoen.

de 1.300 records is de code 'Verzekerde waarde' toegevoegd. Op die
manier is het instandhoudingbedrag per verzekerde waarde categorie

Methode 3

bepaald. De bedragen zijn herleid naar de prijzen van nu (2008).

Bij methode 3 zijn ruim 1300 BROM dossiers onderzocht en als het
totaalbedrag aan jaarlijks instandhoudingkosten (gecorrigeerd naar

Vervolgens is van de 4.600 Donatus-adressen de

prijzen van vandaag) van die 1.300 herleid naar 9.855. Het resultaat

frequentieverdeling vastgesteld inzake de code 'Verzekerde waarde'

is een bedrag dat tussen dat van methode 1 en methode 2 in ligt.

(hoeveel code 1, hoeveel code 2, etc). Deze frequentieverdeling is

Hierbij is aangenomen dat de verdeling naar grootte van het

toegepast op de totale populatie, de 9.855 gebouwen. De aldus

gebouw binnen die 1.300 gelijk is aan die binnen de totale

verkregen aantallen zijn vermenigvuldigd met de gemiddelde

populatie. Er mag worden aangenomen dat er bij die 1.300 in

instandhoudingkosten per ‘code verzekerde waarde’.Dit betekent

verhouding meer grote kerken zitten, dan er grote kerken in de

dat op deze wijze een vrij nauwkeurige schatting is verkregen van

totale populatie zijn. Dat verklaart het hoger bedrag dan bij

de totale instandhoudingkosten.

methode 1, te weten euro 285 miljoen. Anderzijds geldt ook bij deze
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methode dat de BROM destijds al plafonds kende en dat het begrip

3. In de komende jaren zullen 1.000 tot 1.200 religieuze gebouwen

subsidiabele kosten zeer strak werd gehanteerd.

naar alle waarschijnlijkheid een andere bestemming krijgen, in
veel gevallen mogelijk een commerciële bestemming. Een groot

Welk bedrag is dan nodig aan subsidies?

deel daarvan zullen rijksmonumenten zijn. In die situatie zal het

Om de hoogte van het totaalbedrag aan rijkssubsidie uit te rekenen,

subsidieregime wijzigen en voor OCW ‘goedkoper’ worden. Dit

moet het totaalbedrag vermenigvuldigd worden met 3.672/9.855 (er

betekent dat het benodigde subsidiebedrag voor

zijn namelijk 3.672 rijksmonumenten) en vervolgens daar 60% of

rijksmonumenten in de toekomst lager zal worden.

70% van nemen.
Methode 1:

Bij 60% euro 47 miljoen, bij 70% euro 55 miljoen.

Methode 2:

Bij 60% euro 78 miljoen, bij 70% euro 91 miljoen.

Methode 3:

Bij 60% euro 64 miljoen, bij 70% euro 74 miljoen.

Om de hoogte van het totaalbedrag aan subsidies benodigd voor
gemeentelijke monumenten te bepalen, moet het bedrag aan
benodigde rijkssubsidie vermenigvuldigd worden met 39.000 /
51.000, te weten de verhouding tussen gemeentelijke en
rijksmonumenten.
Methode 1:

euro 42 miljoen

Methode 2:

euro 69 miljoen

Methode 3:

euro 57 miljoen

In het SPRE zijn de cijfers van methode 1 (enigszins naar boven
afgerond) gehanteerd, hetgeen neer komt op jaarlijks euro 60
miljoen voor rijksmonumenten en jaarlijks euro 45 miljoen voor
provinciale- en gemeentelijke monumenten.
Hierbij dienen de volgende kanttekeningen te worden geplaatst:
1. Bij berekeningmethode 1 en 3 is geen rekening gehouden met
achterstallige restauratiekosten.
2. Aangenomen mag worden dat de instandhoudingkosten bij
religieuze gebouwen die geen monument zijn lager liggen dan
die bij monumenten. Het zijn gemiddeld gesproken jongere
gebouwen met minder ingewikkelde bouwdetails. Overigens
heeft deze constatering op de berekening van benodigde
subsidie voor monumenten geen invloed.
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Colofon
Tekst: Prof. dr. Nico Nelissen
Foto’s: Prof. dr. Nico Nelissen, SKKN, Dr. M. van Zanten, Stichting
Sint Aegten, Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven, Museum
Catharijneconvent Utrecht, Collectie Joods Historisch Museum
Amsterdam (foto’s Lisore Kamping, Pauline Prior, Anita Frank)
Grafische vormgeving: Olga van Dinteren
Drukwerk: Drukkerij Berne
Met dank
Libau Steunpunt Groningen
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Het Drents Plateau
Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel (Het Oversticht)
Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland
Het Gelders Genootschap
Monumentenhuis Brabant
Steunpunt Cultureel Erfgoed Zeeland
Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg Limburg
Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie Erfgoedhuis Zuid-Holland
Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht
2008 Jaar van het Religieus Erfgoed werd mede mogelijk gemaakt
door financiële bijdragen van Stichting Dioraphte
(hoofdbegunstiger), Ministerie OCW, VSBfonds, Mondriaan
Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Nationaal Restauratiefonds,
Verzekeringsmaatschappij Donatus, Skanfonds, de Maatschappij
van Welstand, de Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de
Provincie Gelderland, de Provincie Zeeland.
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