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Samenvatting 
 

 

Probleemstelling 

 

Centraal in deze studie staan Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. Het 

voortbestaan van deze ‘jonge’ kerkgebouwen is, anders dan dat van kerkgebouwen uit eerdere 

eeuwen, niet meer vanzelfsprekend in de hedendaagse, ontkerkelijkte samenleving. In de 

afgelopen decennia zijn vele kerkgebouwen uit deze periode al gesloopt, terwijl vele nog 

bestaande gebouwen in hun voortbestaan worden bedreigd: van de ongeveer zesduizend 

kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 zijn er ruim duizend gesloopt. Tegelijkertijd gaat het 

om belangwekkend en veelzijdig erfgoed: erfgoed met kunsthistorische, stedenbouwkundige 

en religieus-historische waarde. Om – meer dan in het verleden wel is gebeurd – goede keuzes 

te maken ten aanzien van kerkgebouwen die hun functie hebben verloren, is het van belang om 

te weten wat we (nog) in huis hebben: zowel een kwalitatief als een kwantitatief overzicht van 

de jonge Nederlandse kerkgebouwen is geboden. Een volgende kwestie is hoe deze keuzes 

moeten worden gemaakt. Hoe weten we welke kerken we (integraal) moeten behouden en 

welke niet?   

Deel 1 en deel 2 van dit onderzoek beschrijven de kerkbouw uit de periode 1800-1970. 

De wordingsgeschiedenis van dit kerkenlandschap wordt toegelicht vanuit een religieus, 

stilistisch, bouwtechnisch en stedenbouwkundig perspectief. Een dergelijk overzicht bestaat 

nog niet en maakt duidelijk hoe pluriform en uniek het kerkenbestand uit deze periode is. 

Vervolgens presenteert het onderzoek in deel 3 een specifiek op kerkgebouwen gericht 

waarderingssysteem, met specifiek op kerkgebouwen gerichte beoordelingscriteria. 

Waarderingsmethodieken voor kerkgebouwen zijn in de Nederlandse erfgoedpraktijk tot op 

heden weinig toegepast. Dit is echter wel wenselijk, gezien de eigenheid van het erfgoed in 

kwestie en de bedreigde situatie waarin het zich bevindt. Ook is in het kader van dit 

promotieonderzoek een database ontwikkeld waarin alle kerkgebouwen uit de ‘bedreigde’ 

periode beschreven zijn aan de hand van bouwkundige, religieuze en geografische parameters. 

Zo wil het onderzoek zowel een theoretisch als een praktisch handvat bieden bij toekomstige 

beslissingen ten aanzien van kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. Het wil daarmee 

bijdragen aan een onderbouwde en respectvolle aanpak van de problematiek rond bedreigd 

kerkelijk erfgoed.  

 

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de volgende, tweeledige hoofdvraag:  

 

Hoe verliep de Nederlandse kerkbouw in de periode 1800-1970 en wat zijn de belangrijkste 

kenmerken en kwaliteiten van dit kerkenlandschap? Hoe kunnen Nederlandse kerkgebouwen 

uit deze periode worden geclassificeerd volgens een hiërarchische ordening op grond van 

cultuurhistorische waarde?  

 

 

Kerkbouw 1800-1850 

 

Tussen 1800 en 1970 hebben er in Nederland grootschalige kerkbouwactiviteiten 

plaatsgevonden, tegen de achtergrond van de opkomende godsdienstvrijheid, bevolkingsgroei, 

verzuiling en academische vorming van architecten. Deze ontwikkelingen leidden tot een 

boeiende en in internationaal opzicht unieke pluriformiteit aan kerkbouwstijlen, verdeeld over 

de diverse denominaties.  



Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw weerspiegelde de kerkbouw de toenmalige 

achtergestelde maatschappelijke positie van kerkgenootschappen, uitgezonderd de Nederlandse 

Hervormde Kerk. Ondanks het door de koningen Lodewijk Napoleon en Willem I nagestreefde 

gelijkheidsbeginsel kwamen gelijke rechten van kerkgenootschappen slechts langzaam van de 

grond. Zo waren rooms-katholieken door de staatssubsidie vanaf 1824 in staat om kerken met 

allure te bouwen, maar hadden zij verder te maken met restricties inzake vormgeving, ligging 

en omvang van hun gebouwen.  

In deze periode werd er voornamelijk gebouwd in de stijl van het neoclassicisme. De 

waterstaatsingenieurs die namens het Rijk toezicht hielden op de kerkbouw, streefden naar 

uniformiteit. Zij en betrokken architecten grepen terug op het neoclassicisme, dat onder 

Lodewijk Napoleon in zwang raakte. Maar het tijdperk heeft ook voorbeelden opgeleverd van 

kerkgebouwen in de stijl van de vroege neogotiek. Een kenmerkende ‘waterstaatsstijl’ bestaat 

er daarom niet. 

 

 

Kerkbouw 1850-1900  

 

Met de Grondwet van Johan Thorbecke van 1848 eindigde de staatsbemoeienis met de 

kerkbouw. Vanaf toen leidden een uitgesprokener emancipatie van kerkgenootschappen en 

toenemende academische vakkennis van architecten tot meer stilistisch onderscheid tussen 

kerkgebouwen van de diverse denominaties. Dit alles speelde tegen de achtergrond van het 

nationale én internationale architectuurdebat in deze periode. Een ideologische verscheidenheid 

tussen culturen, groepen en landen leidde tot een veelheid aan keuzes voor zelfbewuste vormen.  

Op nationaal niveau weerspiegelde het verzuilde bestel van de tweede helft van de 

negentiende eeuw zich in een opmerkelijke variatie aan kerkbouwstijlen. De katholieken grepen 

terug op het eigen bouwkundig idioom uit de middeleeuwen. Dat was meestal de gotiek, maar 

soms ook het romaans – als onomwonden uitdrukkingsmiddel van de eigen zuil. Pierre Cuypers 

en Alfred Tepe ontwikkelden zich tot de belangrijkste bouwmeesters van de katholieke 

emancipatie. De protestanten hechtten aanvankelijk minder waarde aan één specifieke 

bouwstijl. Bij hen kwam het eclecticisme het meest voor. In het laatste kwart van de eeuw 

ontdekten de hervormden en de gereformeerden de renaissance als passende vorm voor hun 

nieuwe kerken, als reactie op de zich maatschappelijk en bouwkundig ontplooiende 

katholieken. Dit was echter van korte duur: een eigen stijluitdrukking bleek bij de protestanten 

ondergeschikt aan de functie van het bedehuis als sobere preekkerk. Omstreeks de 

eeuwwisseling lieten zij zich inspireren door de vernieuwende esthetische theorieën van de 

architect Hendrik Berlage, terwijl de rooms-katholieken ook daarna de neogotiek nog lang 

bleven omarmen. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw stichtten kerkgenootschappen hun nieuwe 

kerkgebouwen vaak op willekeurige locaties in stadsuitbreidingen, aangezien een centraal 

aangestuurde stadsplanning met inpassing van kerken ontbrak. In binnensteden kwamen nieuwe 

(niet-hervormde) kerken vaak op de plaats van, of vlak bij, vroegere schuilkerken. Soms 

slaagden kerkgenootschappen erin een kerkgebouw een representatieve plaats te geven in de 

bestaande stad of in een uitbreidingswijk. Dat hing af van financiële armslag, maar ook van de 

verhoudingen tussen kerk- en stadsbesturen. In de praktijk pakte de kerkbouw in de snel en 

chaotisch groeiende steden vaak minder fraai uit dan veel kerkbesturen wensten.  

 

 

 

 

Kerkbouw 1900-1940 



 

Vanaf 1900 verbeterde de stedenbouwkundige situering van kerkgebouwen. De Woningwet 

van 1901 leidde tot een gereguleerde en esthetische stadsplanning, waarin kerkgebouwen meer 

dan voorheen een rol konden spelen als stedenbouwkundig accent. De verzuiling leidde vooral 

tijdens het interbellum tot toenadering tussen kerkgenootschappen, overheden en confessionele 

woningbouwverenigingen, met als resultaat een verbeterde situering van kerkgebouwen. Hoe 

meer er sprake was van deze toenadering, des te opvallender een kerkgebouw in een 

stedenbouwkundig plan kon verrijzen. In Noord-Brabant en Limburg – waar de meeste 

gemeentebesturen homogeen katholiek waren – verrezen veel nieuwe parochiekerken op 

zogenoemde kerkeilanden, centraal in gelijktijdig gebouwde parochiewijken.  

In dezelfde periode werd de kerkbouw schatplichtig aan de liturgische experimenten die 

omstreeks 1900 in alle drie de grote kerkgenootschappen plaatsvonden. De belangrijkste 

uitdaging was het aanpassen van het kerkontwerp aan de nieuwe liturgische en ruimtelijke 

inzichten en het vinden van een daarbij passende bouwstijl. De architectonische interpretatie 

van het kerkgebouw vloeide in de eerste decennia na 1900 nog voort uit de ideologische 

verschillen tussen protestanten en rooms-katholieken uit de negentiende eeuw. Door de 

liturgische vernieuwingen raakten deze ideologische verschillen in kerkarchitectuur na 1920 op 

de achtergrond. 

Terwijl de protestanten vanaf 1900 openstonden voor een moderne kerkbouwvorm, 

bleven de katholieken inspiratie zoeken in het verre verleden: architecten als Jan Stuyt en 

Joseph Cuypers grepen terug op de kerkbouw uit de vroegchristelijke en byzantijnse periode. 

De overzichtelijke ruimtevorm uit die tijdperken sloot volgens hen aan bij de veranderde 

liturgische en esthetische wensen. Veel andere katholieke architecten bleven echter nog trouw 

aan de neogotiek, waardoor er in de katholieke kerkbouw van het begin van de twintigste eeuw 

een verrassend veelvoud aan historiserende vormen ontstond. 

Aan deze stilistische verscheidenheid in de katholieke kerkbouw kwam omstreeks 1920 

een einde, toen de Heilige Stoel de kerkbouw wenste te reguleren. Voortaan gold er een 

unaniem geldend ruimteconcept, gebaseerd op het principe van de ‘volkskerk’ (een kerk met 

een breed middenschip met daarin alle zitplaatsen), maar met een architectonische nadruk op 

het priesterkoor als eucharistisch middelpunt. De architectuur moest sober en degelijk zijn en 

bij voorkeur een streekgebonden historische uitstraling hebben. Hierdoor was de katholieke 

kerkbouw tijdens het interbellum meestal traditionalistisch, al waren er in verschillende 

bisdommen ook uitzonderingen te vinden.  

De hervormde kerkbouw stond tijdens het interbellum onder invloed van bezinning. 

Tijdens de kerkbouwcongressen van 1928 en 1929 discussieerden hervormde theologen en 

architecten onder invloed van de vrijzinnige beweging over een gewenste eigentijdse 

kerkbouwstijl. De hang naar wijding en sfeer in het hervormde kerkgebouw – kort na 1900 in 

gang gezet door de predikanten Jan Hendrik Gerretsen en Hendrik Creutzberg – bleef 

voortduren. Daarom oriënteerde de Nederlandse Hervormde Kerk zich onder invloed van de in 

1923 opgerichte Liturgische Kring op de middeleeuwse kerkbouw als inspiratiebron. Een 

verdiept koor en een uitgesproken axiale vorm en dito bankenplan bleken goed te passen bij de 

liturgische wensen van de hervormden. Maar niet alle hervormde theologen en architecten 

ondersteunden de ideeën van de Liturgische Kring. De klassieke zaalkerk en centraalbouw met 

dominante kansel kwamen ook nog voor. De verscheidenheid van plattegrondvormen en 

stijlinvloeden in de hervormde kerkbouw bleef kortom groot. Architecten en theologen drukten 

vaak hun eigen stempel op de kerkbouw of putten inspiratie uit het werk van een bekende 

architect als Berlage, of uit de Scandinavische architectuur. 

In de jaren dertig kwam ook in de gereformeerde zuil het traditionalisme op, als reactie op de 

invloed van de Amsterdamse School in de gereformeerde kerkbouw. Veel gereformeerde 

kerkenraden vonden de expressionistische vormentaal die in het interbellum was opgebloeid te 



decoratief. Dat betekende nog voor de Tweede Wereldoorlog het einde van de ‘grootse en 

uitbundige’ gereformeerde kerkbouw – van architecten als Tjeerd Kuipers, Berend Boeyinga 

en Egbert Reitsma – die Abraham Kuyper omstreeks 1900 inluidde. Een opvallend aspect van 

de nieuwe traditionalistische kerkbouw was dat de omstreeks 1900 door Kuyper gepropageerde 

waaiervorm van het bankenplan naar de achtergrond verdween. Diens waaiervorm maakte 

plaats voor een rechthoekige plattegrond met een axiaal bankenplan.  

De bovengenoemde ontwikkelingen in de kerkelijke bouwkunst uit de eerste helft van 

de twintigste eeuw leidden ondanks het streven naar liturgische eenheid en standaardisering van 

het ontwerp tot een rijke architectonische pluriformiteit.  

 

 

Kerkbouw 1945-1970 
 

Na 1945 bereikte de Nederlandse kerkbouw in kwantitatief opzicht een hoogtepunt. Als gevolg 

van de verwoestingen tijdens de oorlog en de naoorlogse bevolkingsgroei verrezen er  binnen 

een paar decennia ongeveer vijftienhonderd nieuwe kerkgebouwen. Dat was gemiddeld gezien 

het hoogste aantal in de Nederlandse geschiedenis. Ook in de naoorlogse kerkbouw speelde de 

verzuiling een bepalende rol: overheden, stedenbouwkundigen en architecten streefden naar 

een gelijkmatige verdeling van kerken van verschillende denominaties over nieuwe wijken.  

In de jaren vijftig discussieerden rooms-katholieken en protestanten over een juiste 

eigentijdse kerkbouwstijl, waarbij gesproken kan worden van voor- en tegenstanders van het 

modernisme. Katholieken hielden het langst vast aan traditionele stijlen, refererend aan de 

Middeleeuwen en de vroegchristelijke periode. Het debat over de katholieke kerkbouw werd 

voornamelijk gevoerd in het Katholiek Bouwblad, waarin de visie van de traditionalistische 

architect Marinus Granpré Molière nog lang domineerde. In Noord-Brabant waren de 

gebroeders Hans en Nico van der Laan met hun Bossche School invloedrijk. Vanaf 1946 tot 

ongeveer 1970 verrezen er vooral in Noord-Brabant vele tientallen gebouwen in deze 

traditionele stijl, herkenbaar aan de vroegchristelijke vormen. 

In de loop van de jaren vijftig ontstond er in de Rooms-Katholieke Kerk de wens tot 

vernieuwing. In deze periode van prille welvaart streefde het episcopaat naar een sobere en 

eigentijdse kerkbouw, voortbordurend op de vooroorlogse gedachte van de volkskerk. Het 

gebruik van staal en beton nam hierdoor toe. Architecten pasten experimentele plattegronden 

toe en streefden naar een abstracte variant van de basiliekvorm. Historische reminiscenties 

waren voor bisschoppelijke bouwcommissies, bouwpastoors en architecten niet langer heilig. 

Al enkele jaren voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) – dat, in de geest van de tijd, 

vooruitstrevend van aard was en leidde tot een minder hiërarchisch opgezette eredienst – 

verrezen er tientallen opvallend moderne, soms bijna futuristisch ogende parochiekerken, mede 

geïnspireerd op naoorlogse kerkbouw in Frankrijk en Duitsland. De meeste hiervan stonden in 

Limburg, waar het grootschalige gebruik van beton in de mijnwerkersgebieden rond Geleen en 

Heerlen voor de hand lag.  

De protestanten omarmden het modernisme gedurende de jaren vijftig nog meer dan de 

katholieken. De kerkbouw van de hervormden en gereformeerden kreeg een impuls van de 

tentoonstelling De Ark uit 1957, die onder theologen en architecten tot discussie over een 

passende kerkbouwvorm leidde. Opvallend is dat beide denominaties in ruime mate 

openstonden voor experimenten, waarin ook abstracte monumentale kunst een rol speelde. 

Deze kunst werd op opvallende wijze in het kerkgebouw geïntegreerd. Verder keken zowel 

hervormden als gereformeerden met interesse naar de moderne kerkbouw in het buitenland, 

vooral naar de kapel van Le Corbusier in Ronchamp. Mede onder Le Corbusiers invloed 

ontstond er in beide denominaties belangstelling voor een alternatieve kerkruimte met nadruk 



op sfeerbeleving; een onregelmatige ruimtevorm waarin de kerkganger de eredienst meer moest 

‘beleven’ in plaats van alleen naar een lange preek te luisteren.   

Bij de Gereformeerde Kerken was na de oorlog geen sprake van een vastomlijnde 

kerkbouwvisie. Een gereformeerd kerkgebouw moest als vanouds bescheiden en nederig zijn. 

De belangrijkste eis was het optimaal kunnen volgen van de preek. Van de door Abraham 

Kuyper geïntroduceerde esthetische visie, die onder meer bepaalde dat kunst het kerkgebouw 

religieuze betekenis kon geven, was geen sprake meer. Een traditionalistische vormgeving – 

ontleend aan de Delftse School – sloot het beste aan bij de naoorlogse opvattingen van de 

gereformeerden. Gedurende de jaren vijftig ontstonden er in de gereformeerde kerkbouw 

niettemin eigentijdse elementen, bijvoorbeeld de in baksteen gehouwen bijbelteksten op de 

buitenmuur van gebouwen van architect Reitsma. In de jaren zestig probeerden architecten als 

Wouter Ingwersen en Geert Drexhage het kenmerkende patroon van de nederige preekkerk te 

doorbreken. Volgens hen en predikanten als A. Buffinga en Jacobus Overduin mocht een 

gereformeerd kerkgebouw een expressieve en sculpturale vorm hebben. 

Omstreeks 1960 kreeg het modernisme greep op de kerkbouw van alle denominaties. 

De ideologische discussie over stijl, vorm en ligging van het kerkgebouw – die in de 

negentiende eeuw was begonnen – verstomde na 1960 onder invloed van de oecumene vrijwel 

geheel. Interconfessionele toenadering leidde tot gemeenschappelijke ideeën over het kerk-zijn 

in de jaren zestig. Een kerkgebouw werd bijna letterlijk ‘één of ander huis’ of ‘een hut om in te 

schuilen’. Daardoor werd het stilistische onderscheid tussen rooms-katholieke en protestantse 

kerkgebouwen minder relevant.  

Als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie in de Rooms-Katholieke Kerk maakte 

de Latijnse liturgie met haar ceremoniële karakter plaats voor een ingetogen mis in de volkstaal. 

De priester stond in de moderne parochiekerk van de jaren zestig meer tussen dan ‘boven’ de 

gelovigen. Dit had voor de architectonische uitstraling radicale gevolgen: de kerk boette als 

typologisch fenomeen aan betekenis in. In de plaats van de traditionele basiliekvorm kwam de 

doosvormige zaalkerk. Ook de ligging van de moderne parochiekerk veranderde, onder invloed 

van de grootschalige stedenbouw. In plaats van een beeldbepalend element in een wijk werd 

het kerkgebouw een minder opvallend onderdeel van de dynamische stedelijke ruimte, vaak 

omgeven door groen.  

Een andere verklaring voor de minder centrale ligging van het kerkgebouw was het 

overheidsstandpunt dat een veelkleurige godsdienstige bevolkingsopbouw zich moest 

weerspiegelen in de spreiding van kerkgebouwen in naoorlogse wijken. Daarom lagen 

kerkgebouwen decentraal verspreid tussen woonbebouwing en groenzones. Protestantse 

genootschappen streefden bovendien naar een visueel niet al te opzichtige kerk. Het missionaire 

karakter van de gemeente in de wijk vonden zij belangrijker dan de architectuur van het 

gebouw. Bovendien moest het kerkgebouw beschikbaar zijn voor andere activiteiten dan alleen 

de zondagse eredienst, waardoor de gebouwen een multifunctioneel karakter kregen. 

Hervormden en gereformeerden hechtten wel waarde aan de ligging van een kerk dicht bij 

winkels en sociale voorzieningen, omdat de kerk volgens hun ideaal dicht bij de mensen moest 

staan. De kerkgenootschappen kwamen met de planning van hun kerken in naoorlogse wijken 

tegemoet aan het gemeenschapsideaal – samenklontering van kerken en sociale voorzieningen 

– mede geïnspireerd door de stedenbouwkundige opvattingen van de Rotterdamse groep-Bos. 

 

 

 

Bedreiging en bescherming van kerkgebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw 

 

In de jaren zestig en zeventig lieten kerkgenootschappen tegen de achtergrond van toenemende 

ontkerkelijking en slinkende financiële middelen veel kerken uit de negentiende en vroege 



twintigste eeuw slopen. Deze gebouwen waren vogelvrij: weliswaar was in 1961 de 

Monumentenwet in werking getreden, maar onder de eerste lichting monumenten bevonden 

zich maar weinig gebouwen van na 1800. Vanaf ongeveer 1970 groeide het maatschappelijk 

verzet tegen de kerksloop. Daarom liet de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu 

onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; RCE) begin jaren zeventig de 

negentiende-eeuwse kerkgebouwen inventariseren door de kunsthistoricus Henk Rosenberg. 

Hierop volgde in 1974 de erkenning van een honderdtal katholieke negentiende-eeuwse kerken 

als rijksmonument. Tijdens de jaren negentig werden er in het kader van de inventarisatie en 

selectie van ‘jonge’ monumenten – gebouwen uit de periode 1850-1940 – nog ruim duizend 

kerkgebouwen als rijksmonument erkend. De in 1988 vervangen Monumentenwet uit 1961 

bood ook gemeenten en provincies de gelegenheid om jonge gebouwen op hun grondgebied 

aan te wijzen als monument. Daardoor zijn er tot op heden nog circa achthonderd negentiende- 

en vroeg-twintigste-eeuwse kerkgebouwen gemeentelijk monument geworden, en dertig 

gebouwen – in Drenthe en Noord-Holland – provinciaal monument. 

Vanaf de jaren negentig werden ook steeds meer naoorlogse kerkgebouwen vanwege 

de voortschrijdende ontkerkelijking in hun voortbestaan bedreigd. Erfgoedinstellingen als de 

Bond Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap pleitten daarom omstreeks de 

millenniumwisseling voor een beschermingsbeleid op landelijk en gemeentelijk niveau. Na 

uitvoerige inventarisaties heeft het Rijk in de periode 2009-2016 een dertigtal 

wederopbouwkerken van diverse genootschappen erkend als rijksmonument.  

Deze bescherming van wederopbouwkerken heeft laten zien dat de ‘mentaliteit’ van de 

monumentenzorg is veranderd. De nadruk is meer komen te liggen op het conserveren van 

karakteristieke waarden dan op het opbouwen en uitbreiden van een ‘collectie’ – het 

uitgangspunt van het oude monumentenbeleid. Anders gezegd: terwijl de eerste 

beschermingsronde, in de jaren zeventig en negentig van de twintigste eeuw, kwantitatief was, 

was de tweede ronde, in de periode 2009-2016, vooral selectief. Dat enkele belangwekkende 

wederopbouwkerken hierdoor geen bescherming op rijksniveau genieten, is helaas 

onvermijdelijk. Gemeentelijk monumentenbeleid heeft deze leemte deels opgevuld. Maar een 

beschermde status garandeert niet altijd behoud. Het continueren van het gebruik van de kerk 

op een passende wijze geeft daarbij de doorslag.  

 

 

Een internationale vergelijking 

 

Om de problematiek rond bedreigde Nederlandse kerkgebouwen in een internationaal 

vergelijkend perspectief te kunnen plaatsen, heb ik de omgang met negentiende- en twintigste-

eeuwse kerkgebouwen bij onze zuider- en oosterburen bestudeerd. Ook in de Belgische regio 

Vlaanderen en in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) staan veel kerkgebouwen 

uit de periode 1800-1970 en ook hier staat dit erfgoed onder druk. In de omgang met deze 

problematiek zien we overeenkomsten en verschillen tussen beide regio’s. Een belangrijke 

overeenkomst is dat onderzoekers een systeem van classificatie hebben toegepast waaruit 

beleidsopties kunnen voortvloeien. Het voornaamste verschil is dat Vlaamse onderzoeken, 

zoals dat van de kunsthistoricus Thomas Coomans, zich vooral richten op kerkgebouwen met 

een oorspronkelijke bestemming. Coomans waardeerde alle negentiende-eeuwse Vlaamse 

kerkgebouwen op basis van een hiërarchische ordening van cultuurhistorische waarden. In 

NRW waren herbestemde kerkgebouwen leidend in verschillende onderzoeken. De gebouwen 

werden ingedeeld op grond van categorieën herbestemmingen. Door middel van de categorie 

‘bedenktijd’ vroeg men aandacht voor gesamtkunstwerken. Dit verschil in benadering in de 

twee regio’s is te verklaren uit het feit dat herbestemming in Vlaanderen tot op heden minder 

voorkomt dan in NRW.  



 

 

Een waarderingssysteem voor Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 

 

Vanwege het toenemende aantal leegstaande kerkgebouwen is ook in Nederland de toepassing 

van een methodiek op basis van waardendifferentiatie aanbevelenswaardig. In deel 3 van dit 

onderzoek presenteer ik een nieuw waarderingssysteem voor kerkgebouwen. Het systeem stelt 

zich ten doel zo veel mogelijk te beantwoorden aan de hedendaagse en toekomstige opgaven 

rond negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen. Zo kan het het toekomstige beleid voor 

negentiende- en twintigste-eeuwse kerkgebouwen ondersteunen. Het kan door eenieder worden 

toegepast die in praktische zin te maken heeft met het kerkelijke erfgoed uit deze periode – 

denk aan lokale, provinciale en landelijke overheden, erfgoedinstanties, kerkgenootschappen 

en projectontwikkelaars. Behalve op de genoemde buitenlandse onderzoeken bouwt de 

methodiek voort op diverse door de RCE, wetenschappers en erfgoedinstellingen ontworpen 

waarderingsmethodieken voor gebouwde (kerkelijke) monumenten in Nederland.   

Het in dit onderzoek geïntroduceerde waarderingssysteem heeft als doel het 

omvangrijke Nederlandse kerkgebouwenbestand uit de periode 1800-1970 te ordenen naar 

cultuurhistorische waarde. Waardering en selectie zijn nodig om kerkgebouwen te handhaven 

dan wel af te stoten; of om te bepalen welke gebouwen in de toekomst in aanmerking (blijven) 

komen voor subsidie. Het systeem bestaat uit een hiërarchische ordening van vier rangen: zeer 

hoog (A), hoog (B), gemiddeld (C) en beperkt (D). Om een tweetal redenen verkies ik een 

verdeling in vier rangen boven een verdeling in drie rangen, wat eveneens voorkomt bij het 

evalueren van cultureel erfgoed. Elk kerkgebouw is een individueel geval en verdient 

maatwerk. Bovendien kan met vier rangen de top beter van de subtop worden onderscheiden, 

wat in de huidige tijd van groot belang is.  

De vier criteria architectuur, stedenbouw, kerkelijk interieurensemble en kerkhistorie 

bepalen de waardering. Elk criterium bestaat uit twee deelcriteria en krijgt een puntenscore 

toegekend. De totaalscore bepaalt de indeling van een kerk in één van de vier rangen en de 

daaruit voortvloeiende beleidsopties. De specifiek op kerkgebouwen gerichte criteria kerkelijk 

interieurensemble en kerkhistorie zijn niet eerder gebruikt in waarderingsmethodieken. Ik licht 

het belang van deze nieuwe criteria kort toe. 

Vanwege de kwetsbaarheid van de (gewijde) kerkruimte is het van groot belang om het 

kerkelijke interieurensemble als nieuw criterium te laten meewegen in de beoordeling. Deze 

ensemblewaarde houdt een bewust gecreëerde samenhang tussen ontwerp, ruimtewerking, 

atmosfeer en interieur(onderdelen) in. Feit is dat hoewel er door herbestemming vele 

beeldbepalende kerken behouden zijn gebleven, waardevolle interieurensembles (deels) 

verloren zijn gegaan. Door middel van een afzonderlijke weging van het interieur kan besloten 

worden om het kerkgebouw inclusief roerende en onroerende inventarisstukken te behouden.  

Het tweede nieuwe criterium ‘kerkhistorie’ wijst op de relatie van kerkgebouwen met 

de godsdienstige geschiedenis. Juist in deze tijd van marginalisering van de traditionele 

christelijke religies in de Nederlandse samenleving is dit van belang. Deze religies hebben 

eeuwenlang ons denken en handelen bepaald en de gebouwen staan daarvoor symbool. Zij 

vormen daarmee belangrijke lieux de mémoire. Het expliciet benoemen van het criterium 

kerkhistorie houdt deze geschiedenis zichtbaar.  

De hier besproken waarderingsmethode is flexibeler dan het al dan niet toekennen van 

een monumentenstatus: per gewaardeerd object kan de score of categorie mettertijd veranderen. 

We impliceren hiermee niet dat het systeem van monumententoekenning niet goed functioneert. 

De hedendaagse problematiek rond kerkelijk erfgoed is echter complex en vraagt om een hierop 

toegespitst systeem, als aanvulling op de bestaande benadering.  



De in het kader van dit onderzoek ontwikkelde database geeft inzicht in de aantallen en 

geografische spreiding van de kerkgebouwen en hun cultuurhistorische kenmerken. Het gebruik 

van het instrument kan voorafgaan aan het toepassen van het waarderingssysteem.  

 

 

Tot slot 

 

In deel 1 en 2 van dit boek is de uitzonderlijke stilistische pluriformiteit in de Nederlandse 

kerkbouw van de afgelopen twee eeuwen aangetoond. Deze pluriformiteit is niet alleen om 

kunsthistorische redenen van groot belang, maar ook omdat deze de typisch Nederlandse 

verzuiling en godsdienstvrijheid vanaf de negentiende eeuw weerspiegelt. Om het te 

verwoorden met een beeldspraak: kunnen we het gebouwde kerkelijk erfgoed uit de eeuwen 

vóór 1800 vergelijken met een diepgewortelde en stevige stam, dan vormen de gebouwen van 

daarna rijke vertakkingen die in alle windrichtingen de hemel in zijn geschoten. Door deze 

architectonische pluriformiteit en de spreiding van duizenden kerkgebouwen van allerlei 

verschillende genootschappen over een klein gebied is dit kerkgebouwenbestand 

onvervangbaar en in internationaal opzicht uniek. Deze uniciteit kan en moet behouden blijven. 

Dat zal – hoe spijtig dat ook is – niet lukken door de praktisch gezien onmogelijke opgave om 

álle gebouwen en hun interieurs te behouden. Wel haalbaar is een weloverwogen selectie op 

basis van zowel stilistische en religieuze diversiteit als geografische en stedenbouwkundige 

criteria. Wanneer we hierin slagen, blijft ’s werelds rijkste en meest diverse kerkenlandschap 

ook in de eenentwintigste eeuw een feit. 
 


